
با  را  تحصیلی  سال   UCLA
خون به پایان برد:

کسی  ایرانی،  دانشجویان  از 
آسیب ندیده

دارا خسرو شاهی پر درآمدترین 
مدیر آمریکا معرفی شد

فیلم  فستیوال  سومین  پایان 
ایرانی کلن

مبارزات  به  سوم  حزب  ورود 
جمهوری  ریاست  انتخابات 

آمریکا

حمایت جری براون از هیالری 
کلینتون

کنگره:آیا اوباما به ایران رشوه 
داده است؟

شادی صدر  و  گیالسی شراب
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رایگان
FREE

روز سه شنبه 31 می 2016 رئیس 
ملی  کتابخانه  و  اسناد  مرکز  سازمان 
ایران صالحی امیری افشا کرد که دولت 
جمهوری اسالمی با ترکیه توافق کرده  
را  مولوی  فاخر  اثر  معنوی  مثنوی  تا 
ثبت  یونسکو  در  مشترک  به صورت 
پذیرد  می  ایران  ترتیب  این  به  کنند. 
ادعای ترکیه مبنی بر ترک بودن موالنا 

را به رسمیت شناخته است.
در  ایران  اسناد  مرکز  سازمان  رئیس 
علت  »به  گفته:  تصمیم  این  توجیه 
آثار  ثبت  برای  یونسکو  محدودیت 
که یک اثر در  سال است، امکان ثبت 
همزمان چند اثر وجود ندارد. همین امر 
باعث می شود ما به سمت ثبت مشترک 

آثار برویم.«
مثنوی مولوی 26 هزار بیت است و 
در کل آن کمتر از 60 واژه ترکی به 
کار رفته است. با این حال ترکیه سال 
اقبال غربی ها به  با توجه به  هاست 
مولوی می کوشد ضمن سندیت دادن 
قونیه  او که در شهر  تدفین  به محل 
را  وی  دارد،  قرار  امروزی  ترکیه  در 

فیلسوف و عارف ترک معرفی کند.
صالحی امیری طی سخنانی عجیب در 
نشست خبری سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی که ظهر سه شنبه به وقت تهران انجام 
شده، گفته: »موالنا در ٨ سالگی از بلخ به 
قونیه رفت و مدرس و مکتب او قونیه 
بود. مثنوی را آنجا نوشت و مدفن او 

نیز همین شهر است. از طرفی نسخه 
مثنوی که در اختیار ترکیه است ٤0 سال 
قدیمی تر از نسخه ما است و این مسأله 
به آنها اجازه می داد که مثنوی معنوی را 
به صورت مستقل به نام خود ثبت کنند.«
گفته های این مقام مسئول فرهنگی 
جمهوری اسالمی توجیه پذیر نیست، 
فارسی  زبان  به  اثری  مثنوی  که  چرا 
است و بعید است دست اندرکاران ثبت 
این موضوع را  آثار ملی در یونسکو 
جزو یکی از مهم ترین مولفه ها لحاظ 
نکرده باشند. حال چه ماجرایی پیش 
آمده که ایران به ثبت مشترک این اثر آن 
هم با ترکیه رضایت داده خود داستان 

دیگری است.

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

ثبت مشترک »مثنوی معنوی« به 
نام ترکیه در یونسکو

افشای توافق پنهانی جمهوری اسالمی و ترکیه:

در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، 
زیرا که می دانم خواهی آمد. من کوروش 
پسر کمبوجیه که این امپراتوری را برای 
پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که 

پیکر مرا در بر گرفته است رشک مبر...!!!

ایاالت  مهاجرت  وکالی  شورای  مدیره  هیئت 
»میراث  ارزشمند  جایزه  کرد  اعالم  آمریکا  متحده  
روزنامه  زن  دو  به  را  خود   2016 سال  آمریکایی« 
روزنامه نگار  سرشار«  »هما  است.  کرده  اهدا  نگار 
سرشناس ایرانی آمریکایی و برنده جایزه الیس ایلند 
و نیز »سونیا نازاریو« روزنامه نگار آرژانتینی آمریکایی 
جایزه  کنندگان  دریافت  پولیتزر،  جایزه  برنده  و 
ارزشمند »میراث آمریکایی« در سال جاری میالدی 

هستند.
به آمریکا  در وب سایت رسمی شورای مهاجرت 
در   )American Immigration Council(
خصوص فعالیت های خانم هما سرشار که منجر به 
اهدای این جایزه به او شده است آمده: »هما سرشار 
چهره مطبوعاتی برنده جوایز معتبر روزنامه نگاری، 
نویسنده چهار کتاب و سردبیر جراید متعدد خصوصا 

با موضوعیت پژوهش های زنان  بوده است.« 
حیات  سال   51 »ثمره  افزوده:  ادامه  در  شورا  این 
حرفه ای هما سرشار در مقام یک روزنامه نگار دست 
آنها  از  برخی  که  است  مصاحبه   1500 از  بیش  کم 
ایاالت  کنگره  کتابخانه  در  ارزشمند  اسناد  عنوان  به 

متحده آمریکا نگهدای می شوند.«
سال  در  را  خود  حرفه ای  فعالیت  سرشار  خانم 
196٤ در ایران و با مجله معروف زن روز آغاز کرد 
از  پس  که  بود  مهاجرانی  از  نسل  نخستین  جزو  و 
وقوع انقالب سال 1979 تن به تبعید خود خواسته 

داد و در آمریکا ساکن گردید. او در دوران غربت نیز 
در حوزه های  و  نکشید  مطبوعاتی دست  فعالیت  از 
گوناگون نوشتاری، شنیداری و دیداری فعالیت های 
تالش های  مجموعه  داد.  ادامه  را  خود  رسانه ای 
به حوزه رسانه ای  فرهنگی هما سرشار  و  اجتماعی 
حقوق  توسعه  برای  مشارکت  در  و  نبوده  محدود 
بشر و رفع تبعیض های مذهبی، قومی و جنستی در 

جامعه جهانی، کوشش های چشمگیری داشته است.
 19٤6 سال  در  آمریکا  مهاجرت  وکالی  شورای 
عضو  سیزده هزار  داشتن  با  و  است  شده  تاسیس 

روند  بر  ناظر  نهاد های  مهمترین  از  یکی  فعال، 
توسعه آمریکا از طریق جذب مهاجران به این کشور 
است. این شورا همه ساله  جایزه ارزشمند »میراث 
فعالیت   که  می کند  اهدا  مهاجرانی  به  را  آمریکایی« 
و  مهاجران  دیگر  پیشرفت  موجب  توانسته،  آنها 

جامعه میزبان در این کشور را فراهم آورد.
قرار است مراسم اهدای این دوره از جایزه میراث 
آمریکایی، ده روز پیش از سالروز استقالل آمریکا، با 
تشریفات رسمی در شهر الس وگاس در ایالت نوادا 

برگزار گردد.

هما سرشار برنده جایزه ارزشمند »میراث آمریکایی« شد
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نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
سردبیر: دکتر مهدی آقازمانی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(
چاپ: لس آنجلس - جی پیرینتینگ

در کانون خبر: نکته به نکته مو به مو:

در   2016 می  ماه   31 شنبه  سه  خمینی  اهلل  روح  نوه  خمینی،  سیدعلی 
بیست و هفتمین سالگرد مرگ پدربزرگش در مدرسه  برای   مراسمی که 

فیضیه قم برگزار شد، گفته:
کردید؟  اعدام  چرا  که  می سوزانند  دل  منافقین  برای  عده ای  یک  »امروز 
که  کردند  جنایاتی  و  ایستادند  حکومت  مقابل  در  که  بودند  کسانی  آن ها 
از  بسیاری  و  وزیر  نخست  جمهور،  رئیس  آنان  نمی کرد؛  را  آن ها  داعش 
این  مقابل  در  همواره  امام  که  بود  بنا  اگر  کردند؛  ترور  را  کشور  بزرگان 
رنگ  30 سال هم  از  پس  که کشور  می داد  نشان  از خود  نرمش  جنایات 

آرامش به خود نمی  دید.«
این گفته های نوه خمینی در حالی مطرح می شود که سال هاست حقایق 
بسیاری درباره کشتارهای دهه 60 خورشیدی منتشر شده است، خصوصا 
اعدام های فله ای تابستان 1367 در زندان های ایران که طی آن هزاران نفر 
از جوانان ایران به جرایمی از جمله حمایت از گروه هایی مانند مجاهدین 
نفره  با دادگاه های سرپایی و تحت نظارت کمیته های سه  خلق و فداییان 
مرگ به جوخه های اعدام سپرده شدند. کسانی که بسیاری از آنها تنها به 

جرم همراه داشتن یک نشریه بازداشت شده بودند.
می آورد  میان  به   1360 انفجارهای سال  از  در حالی سخن  علی خمینی 
این  در   60 دهه  کشتارهای  در  شده  قربانی  شدگان  بازداشت  تنها  نه  که 
آیت اهلل«  »رفیق  کتاب  در  شده  منتشر  اسناد  حتی  که  نبودند  دخیل  موارد 
و  کرده  رد  اساس  از  امر  این  در  را  مجاهدین  مانند  سازمان هایی  دخالت 
اتحاد جماهیر  امنیت  و  اطالعات  سازمان  مشترک  تالش  را  انفجارها  این 
انقالب  از  پس  ایران  در  او  قدرت  تثبیت  برای  خامنه ای  علی  و  شوروی 
معرفی می کند. واقعیتی تاریخی که نشان می دهد چگونه کا گ ب به یاری 
رهبر کنونی جمهوری اسالمی آمده تا او را به باالترین رده قدرت در ایران 
توسط خامنه ای  ترور شخص خود  از  نیز  برساند و حتی شخص خمینی 

همواره در هراس بوده است.
اسالمی،  جنایتکار جمهوری  رهبر  نوه  درفشانی  این  از  دیگر  فرازی  در 
مقایسه شده است. گویی همه  با داعش  اسالمی  رفتار مخالفان جمهوری 
فراموش کرده اند آنکه رهبری داعش عصر خود )جمهوری اسالمی( را به 
عهده داشت کسی جز پدر برزگ همین آقا نبود. کسی که فرمان قتل ها با 
تایید او از سوی صادق خلخالی صادر می شد. کسی که چوبه های دار در 
انداخت و حکم سنگسار و  ایران به راه  معابر عمومی شهرهای گوناگون 
شالق زدن در انظارعمومی را به قوانین جاری مملکت بازگرداند و اجرا 
کرد.کسی که مقبره رضا شاه و آثار تمدن باستانی را تخریب کرد و کوشید 
ایران را به کشوری اشغال شده از سوی گروهی مرتجع اسالمی مبدل کند. 
شعله های  دیگر  بار  خود،  آمیز  فاجعه  انقالب  صدور  انگیزه  با  که  کسی 
جنگ و ویرانی را بر افروخت و سایه سیاه اهریمن مرگ را برای ٨ سال 
مداوم بر سر ملت ایران و عراق انداخت تا یک نسل از جوانان ایران در آن 
قربانی شوند و از ملتی رو به رشد در جهان، ملتی عزادار ساخت که هنوز 

مادران بسیاری آرزوی دانستن نشانی از قبر فرزند خود را دارند. 
تاریخ شما را قضاوت خواهد کرد و پرده از سیمای فریبکارتان بر خواهد 

انداخت.

دفاع نوه خمینی از کشتارهای دهه 60 در 
زندان های ایران:

از کوزه همان برون تراود که 
مقامات پلیس لس آنجلس با تایید غیر تروریستی بودن در اوست!

حادثه تیر اندازی در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس 
)UCLA( می گویند در جریان این تیراندازی دو نفر 
کشته شدند و در نهایت شخص مهاجم خود کشی 

کرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات پلیس در اولین 
تروریستی  احتمال  که  بود  گفته  خبری  .اکنش های 
بودن این حادثه در استانه برگزاری انتخابات مقدماتی 
ریاست جمهوری که قرار است سه شنبه هفتم ماه جون 
در ایالت کالیفرنیا برگزار شود وجود دارد. اما پلیس 
لس انجلس می گوید واقعه یک تهاجم غیر تروریستی 
از سه  کمتر  در  و  بوده  انگیزه های شخصی  ناشی  و 
ساعت از وقوع حادثه کمپس این دانشگاه بازگشایی 

شده است.
یکی از دانشجویان ایرانی تبار رشته بیومهندسی این 
دانشگاه به رویترز گفته بود که پلیس به مردم هشدار 

می داد که از محل به سرعت دور شوند.
اما به فاصله کمی پس از ظهر و تنها سه ساعت پس 
از وقع این حادثه فعالیت های تحصیلی آخرین هفته 
کاری سال جاری تحصیلی دانشگاه بار دیگر از سر 

گرفته شد.
اگرچه پلیس هنوز مشخصات قرد مهاجم و قربانیان 
را اعالم نکرده اما گزارش های رسیده از دانشجویان 
خوشبختانه  می دهد  نشان  دانشگاه  این  ایرانی تبار 
هیچ یک از دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در 

UCLA در این حادثه آسیب ندیده اند.

به گزارش سی ان ان، پلیس شهر لس آنجلس روز 
مقامات  که  شد  عملیات  وارد  حالی  در  چهارشنبه 
دانشگاهی و شاهدان عینی گزارشی دال بر آنکه یک نفر 
در نزدیکی ساختمان مهندسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا 
در لس انجلس ، در حال تیراندازی است، را به مرکز 

فوریت های پلیسی 911 لس انجلس مخابره کردند.
شاهدان عینی می گویند حجم حضور ماموران پلیس 
در کمپس این دانشگاه و سرعت اقدامات انجام شده 
به حدی بود که تصور تروریستی بودن این حادثه را 
تقویت کرد. اما خوشبختانه تحقیقات مقدماتی پلیس 
استادان،  دانشجویان،  و  یافته  پایان  حادثه  داد،  نشان 
کارکنان و مدیران این دانشگاه می توانند مجددا به ادامه 

فعالیتها ّای خود باز گردند.
دانشگاه UCLA در محله وست وود لس آنجلس 

قرار دارد که آمریکاییان ایرانی تبار قابل توجهی نیز 
در آنجا زندگی می کنند. از سوی دیگر این دانشگاه 
محل تحصیل هزاران دانشجوی ایرانی تبار است که 
در رشته های گوناگون این دانشگاه مشغول به فعالیت 
گزارش های  در  تا  شد  موجب  امر  همین  هستند. 
نخستین احتمال آسیب دیدگی دانشجویان ایرانی نیز 
مطرح ش  د که خوشبختانه با توجه به اطالعات منتشر 
شده از سوی پلیس و رسانه های خبری این نگرانی 
برای جامعه ایرانی و والدین دانشجویان برطرف شده 

است.
منطقه وست وود تا نیمروز چهارشنبه یکم ماه جون در 
حالت ویژه و تحت کنترل پلیس بود اما پس از ساعت 

12 ظهر شرایط به حالت طبیعی بازگشت.

مرکز تحقیقات ملی طوفان در آمریکا گفت که طوفان بانی عصر شنبه با باران 
سنگین از ایالت کارولینای جنوبی عبور کرد.

بانی دومین طوفان حاره ای قبل از شروع فصل طوفان در اقیانوس آرام است.
کانون طوفانی بانی در حدود 200 کیلومتری چارلستون در ایالت کارولینای 

جنوبی تشخیص داده شده است.
حرکت طوفان بانی با سرعت حدود 20 کیلومتر در ساعت مسئوالن را بر آن 

داشت تا در مناطق ساحلی کارولینای جنوبی وضعیت آماده باش اعالم کنند.
پیش بینی می شود که این طوفان با بارش سنگین باران و باد سهمگین همراه 

باشد و بعد به سمت شمال شرق حرکت کند.

کره شمالی، از دونالد ترامپ، نامزد احتمالی جمهوریخواهان در انتخابات ریاست 
جمهوری ماه نوامبر حمایت کرد و در یک سایت خود، از ترامپ به عنوان یک 
کاندیدای دارای »علم به غیب« ریاست جمهوری آمریکا یاد کرد که می تواند آمریکاییان 

را از ترس روزانه حمله اتمی توسط کره شمالی، رها کند.
سایت دی.پی.آر.کی تودی، یکی از سایت های پروپاگاندای کره شمالی در ستونی 
نوشت که دونالد ترامپ، نامزد میلیاردر نیویورکی یک »سیاستمدار آگاه« است و برای 

رای دهندگان آمریکایی، گزینه درست به شمار می رود.
این سایت از هیالری کلینتون به خاطر آنکه پیشنهاد داده است مدل تحریم های ایران 

علیه کره شمالی نیز به کار گرفته شود، به عنوان فردی »نادان« یاد کرد.

دارا خسرو شاهی پر درآمدترین مدیر آمریکا 
معرفی شد

 واکنش کاریکاتوری 
 ایران وایر به حمایت 
خامنه ای از مسابقه 
کارتون هولوکاست

طوفان بانی در کارولینای 
جنوبی 

کره شمالی از دونالد 
ترامپ حمایت کرد

UCLA سال تحصیلی را با خون به پایان برد:
از دانشجویان ایرانی، کسی آسیب ندیده
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به  از شاهرخ حیدری  استثنایی  کاریکاتوری  انتشار  با  وایر  ایران  وب سایت 
تهران  در  هولوکاست  کاریکاتور  مسابقه  برگزاری  از  ای  خامنه  علی  حمایت 

انتقاد کرد.
در این کارتون که تصویر نیمه باالیی آن در تصویر مشخص است، علی خامنه 
ای رهبر جمهوری اسالمی دست بر شانه آدلف هیتلر رهبر آلمان نازی و مسبب 
نسل کشی یازده میلیون انسان در خالل جنگ جهانی دوم )هولوکاست( دیده 

می شود.
این کاریکاتور پس از آن کشیده شد که رسانه های داخل ایران از حمایت و 
قدردانی علی خامنه ای از برگزاری مسابقه ای برای نفی هولوکاست و تمسخر 
کاریکاتور  مسابقه  دبیر  شجاعی طباطبایی  مسعود  یکشنبه  روز  دادند.  خبر  آن 
هولوکاست به یک خبرگزاری نزدیک به سپاه در ایران  گفته بود طی تماس 
تلفنی از دفتر علی خامنه ای به اوگفته شد که رهبر ایران از برگزاری این رویداد 

راضی است و از آن حمایت می کند.
ایرانی  روزنامه نگار شناخته شده  بهاری  مازیار  عهده  به  وایر  ایران  سردبیری 

کانادایی است.

آژانس  ساله   ٤7 مدیرعامل  خسروشاهی  دارا 
در   )Expedia( »اکسپدیا«  اینترنتی  مسافرتی 
شرکت های  عامل  مدیران  سالیانه  درآمد  رده بندی 
بزرگ در ایاالت متحده آمریکا با درآمد سالیانه بیش 
از 9٤ میلیون دالر، جایگاه اول را به خود اختصاص 

داده است.
در   )Equilar( »اکوئیالر«  داده پرداز  موسسه 
آسوشیتدپرس  خبرگزاری  سفارش  به  که  پژوهشی 
انجام داده درآمد سالیانه خسروشاهی را در مجموع 
6/ 9٤ میلیون دالر برآورد کرده است. در این مبلغ 

البته سهام و اعتبارات نیز مورد نظر قرار گرفته اند.
البته ارزش آن بخش از درآمد سالیانه خسروشاهی 
به چگونگی رشد  است  موجود  به شکل سهام  که 
وابسته  »اکسپدیا«  شرکت  سهام  ارزش  بلندمدت 
ساله   ٤ جدید  قرارداد  یک  امضای  با  اما  است. 
شرکت  این  سالیانه  درآمد  که  می شود  پیش بینی 

رشدی ٨٨1 درصدی داشته باشد.
مدیریت  میالدی   2005 سال  از  دارا خسروشاهی 
او  کار  شروع  زمان  از  دارد.  عهده  به  را  »اکسپدیا« 
کرده  رشد  درصد   ٤٤1 شرکت  این  سهام  ارزش 

سهام  ارزش  میالدی  گذشته  سال  در  تنها  است. 
»اکسپدیا« ٤6 درصد افزایش یافته است.

درآمد  رده بندی  دیگر  مدیران  حضور  اما 
به  کم رنگ تر  خسروشاهی  کنار  در  آسوشیتدپرس 
با ٤/  از »سی بی اس«  لسلی مون وس  نظر می رسند. 
56 میلیون دالر و فیلیپ دامن از »ویاکام« با 1/ 5٤ 

میلیون دالر درآمد در جایگاه های دوم و سوم قرار 
دارند.

 ٤3  /5 با  »دیزنی«  شرکت  مدیرعامل  ایگر  رابرت 
ماریسا  و  پنجم  رده  در  سالیانه  درآمد  دالر  میلیون 
مایر مدیرعامل کمپانی »یاهو« با 36 میلیون دالر در 

جایگاه هشتم قرار دارند.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=29889&Status=2
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امیر حکمتی در مراسم »روز یادبود« در سنای ایالت 
میشیگان شرکت کرد. این تفنگدار پیشین نیروی دریایی 
آمریکا گفت که روز یادبود )Memorial Day( برای 

او »تلخ و شیرین« است.
امیر حکمتی تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا بود 
اما  کرد  سفر  ایران  به  مادربزرگش  با  دیدار  برای  که 
بازداشت و به اعدام محکوم شد. این حکم در دادگاه 

تجدید نظر به 10 سال زندان تقلیل پیدا کرد.
آقای حکمتی در نهایت به همراه چهار زندانی دیگر در 
مقابل تعدادی از زندانیان ایرانی در آمریکا مبادله شد و 

به آمریکا برگشت.
او در آریزونا به دنیا آمده و به همراه خانواده اش در 

میشیگان زندگی می کند.
امیر حکمتی در شکایتی که ماه پیش به دادگاه فدرال 
شهر واشنگتن تسلیم کرد از ایران به خاطر زندانی کردن 

و شکنجه اوخواستار غرامت شده است.
وکیل امیر حکمتی رفتار دستگاه قضایی و امنیتی با امیر 

حکمتی را »منزجر کننده« خوانده است.

شرکت ایرباس می گوید نگرانی ها از تجارت با ایران، 
مانع نهایی کردن قرارداد فروش هواپیماهای مسافربری 
این  رفع  برای  الزم  شرایط  این  تا  و  است  ایران  به 

نگرانی ها فراهم نگردد، معامله باتهران مقدور نیست.
به  ایرباس،  مشتریان  واحد  ارشد  مدیر  لیهی،  جان 
که  گفته  جورنال«  »وال  استریت   آمریکایی  روزنامه 
اگرچه قرارداد فروش هواپیماهای این شرکت به ایران 
»در حال پیشرفت است« اما این روند »بسیار کندتر از 

آنچه انتظار می رفت، پیش می رود«. 
پایان سال جاری  تا  که  است  گفته  ایران  ایر  شرکت 
مسافربری  جدید  هواپیمای  فروند  هشت  میالدی، 
تحویل می گیرد که پنج فروند آن ایرباس و سه فروند 
دیگر آن هواپیمای »آی تی آر« خواهد بود. در جریان 
سفر حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، به فرانسه 
یورویی  میلیارد   25 قراردادی  گذشته،  سال  بهمن  در 

برای خرید 11٨ هواپیمای ایرباس امضا شد.
اما حاال مدیران ایرباس می گویند بانک ها امکانات الزم 

برای انجام این معامله را نمی توانند فراهم کنند.
در  دولت  تغییر  از  نگرانی  اروپایی  مالی  موسسات 
آمریکا طی ماه های آینده و نیز عدم اعتماد به حکومت 
با  به همکاری  را دالیل اصلی عدم رغبت خود  ایران 

تهران عنوان کرده اند.

در کانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

گزارش تازه اداره آمار ملی بریتانیا درباره میزان مهاجرت 
به این کشور در سال 2015 نشان می دهد که شهروندان 
ایرانی در مقایسه با کشورهای دیگر بیشترین تقاضای 
تعداد  آمار  این  اساس  بر  داده اند.  ارائه  را  پناهندگی 
بریتانیا درخواست  در  پناهندگی  برای  که  ایرانی هایی 
داده اند، نسبت به سال 201٤ حدودا دو برابر شده و به 

٤٨11 نفر رسیده است.
به گزارش اداره آمار ملی بریتانیا ٤9 درصد از ایرانی هایی 
که تقاضای پناهندگی داده اند، یا با درخواستشان موافقت 
شده یا نوعی از تمهیدات حمایتی برای آنها در نظر گرفته 
شده است. این رقم برای شهروندان افغانستان 3٤ درصد 
و برای عراقی های متقاضی پناهندگی 16 درصد یعنی 

حدود یک سوم ایرانی ها است.
بر اساس این آمار تعداد ایرانی هایی که برای پناهندگی 
 201٤ سال  به  نسبت  داده اند،  درخواست  بریتانیا  در 

حدودا دو برابر شده و به ٤٨11 نفر رسیده است.
بعد از ایران شهروندان کشورهای پاکستان، عراق و 
بوده اند.  بریتانیا  به  پناهندگی  بیشترین متقاضی  اریتره 
افغانستان با 3133 پناهجویی که بر اساس روال قانونی 
درخواست پناهندگی خود را ارائه داده اند در رده پنجم 
است. تعداد پناهجویان افغان هم نسبت به سال 201٤ 

حدودا دو برابر شده است. 
به گزارش اداره آمار ملی بریتانیا آمار خالص مهاجرت 

به این کشور در سال 2015 به 333 هزار نفر رسیده که 
نسبت به سال قبل اندکی افزایش یافته است. این میزان 
بیش از سه برابر هدف تعیین شده توسط دولت بریتانیا 

)صد هزار نفر( است.
گزارش  این  در  مهاجرت  خالص  آمار  از  منظور   
تعداد کسانی است که برای حداقل یک سال به بریتانیا 
مهاجرت کرده اند منهای شمار افرادی که از بریتانیا به 

خارج رفته اند.

 ارقام تازه در آستانه برگزاری همه پرسی بریتانیا برای 
تصمیم گیری درباره ماندن در اتحادیه اروپا یا ترک آن 

منتشر شده است.
 بر اساس این آمار، خالص مهاجرت شهروندان اتحادیه 

اروپا به بریتانیا حدود 1٨٤ هزار نفر بوده است.
 دولت بریتانیا می گوید همچنان به تعهد خود برای 
پایین آوردن تعداد مهاجران پایبند است و ترک اتحادیه 

راه حل مناسبی برای حل این مسئله نیست.

چهار  از  پس  کلن،  ایرانی  فیلم  فستیوال  سومین 
روز، شامگاه یکشنبه 29 ماه مه با نمایش فیلم »اژدها 
وارد می شود« به کار خود پایان داد. ظرف چهار روز 
صدها ایرانی و آلمانی در این فستیوال به تماشای11 
فیلم سینمائی و 3 فیلم مستند نشستند که بیشتر آن 
ها در ژانر سینمای رئالیستی می گنجیدند. این فیلم 
ها تصویر جامعه ای پرهیاهو و بیمار را به دست می 
رنج  نیز  شدید  طبقاتی  تضاد  و  ناامنی  از  که  دادند 

می برد.
 »اژدها وارد می شود« با کارگردانی »مانی حقیقی« 
که قباًل در »فستیوال فیلم برلین« امسال مورد توجه 
استقبال  با  نیز  کلن«  »فستیوال  در  بود،  گرفته  قرار 
»همایون  پلیسی-جنائی،  فیلم  این  در  شد.  روبرو 
غنی زاده«، »امیر جدیدی«، »احسان گودرزی« و »نادر 

فالح«، ایفای نقش کرده اند.
 فستیوال فیلم ایرانی کلن، همزمان با استقبال نسبتًا 
خوب تماشاگران با انتقادهائی نیز روبرو شد. بیشتر 
به  فستیوال  این  برنامه  روز  چهار  در  که  فیلم هائی 
نمایش درآمدند، داستان ها و فضائی تیره و تار داشتند 
و سبب می شدند که بسیاری از  تماشاگران پس از 
گلو  در  بغضی  با  را  سالن  آن ها  از  هریک  تماشای 

ترک کنند.
 در این زمینه، به ویژه فیلم »ممیرو« به کارگردانی 
»هادی محقق« با واکنش منفی روبرو شد. این فیلم که 
شباهت های زیادی به فیلم های اولیه پرویز کیمیاوی 
نمایش  خاطر  به  تنها  داشت،  کیارستمی  عباس  و 
مناظر سنگالخی و زیبای دهدشت در جنوب ایران 
و فیلمبرداری بسیار خوب آن قابل تحمل بود، اما به 
نظر می رسید که کارگردان اصرار دارد با نشان دادن 
خون و چرک و ادرار و بذاق دهان یک بیمار روانی 

سالخورده خواستار مرگ بیننده را به تهوع وادارد.
مستند  فیلم  نمایش  با  نخست  روز  در  فستیوال   
»مادرکشی« کار خود را آغاز کرد که مورد استقبال 
تماشاگران قرار گرفت و شاید یکی از موفق ترین 
فیلم های این دوره بود. این فیلم نشان می داد که 
سیاست نادرست سدسازی در جمهوری اسالمی، به 
ویژه در دوران هشت ساله ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد، چه زیان های غیرقابل جبرانی به محیط  
و  آمار  و  صحنه ها  است.  کرده  وارد  ایران  زیست 

این فیلم مستند در معرض دید و  اطالعاتی که در 
آگاهی بیننده قرار می گرفت، بسیار تکان دهنده و در 

عین حال آموزنده بود.
 سایر فیلم هائی که در سومین دوره فستیوال فیلم 

کلن به نمایش درآمدند، عبارت بودند از:
»رضا  کارگردانی  به  نیستم«  عصبانی  و  »النتوری 
درمیشیان« و بازی خوب »باران کوثری«، »والدراما« 
به کارگردانی »عباس امینی«، »روز مبادا«به کارگردانی 
معمولی«  کاماًل  شهروند  »یک  عزیزخانی«،  »فائزه 
به  اسیدی«  باران  »احتمال  برزگر«،  »مجید  ساخته 
ساخته  »بارکد«  صنائی ها«،  »بهتاش  کارگردانی 
کارگردانی  به  مطلق«  »استراحت  کیائی«،  »مصطفی 
»عبدالرضا کاهانی«، »بازار از طهران تا تهران« ساخته 
»رضا خانلری«، و »الله زاریا« به کارگردانی »حسین 

احمدیان«.
مستند  فیلم  دو  سینمائی  فیلم های  این  کنار  در   
»رؤیای دم صبح« و »آخرین روزهای زمستان« نیز در 
فستیوال به نمایش درآمد که هر دو، ساخته »مهرداد 

اسکوئی« بودند.
 در آخرین روز فستیوال، پیش از نمایش 5 فیلم، 
با  آلمان  و  ایران  در  فیلم  نقد  بررسی  نشست  یک 
انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  یگر«  »فردریک  شرکت 
آلمان  و »هوشنگ گلمکانی« سردبیر  فیلم  منتقدان 
و بنیادگذار ماهنامه سینمائی فیلم برگزار شد. در این 
نشست، گلمکانی ضمن توضیحاتی درباره وضعیت 
نقد فیلم در ایران گفت که در حال حاضر عالوه بر 
ماهنامه فیلم، 3 روزنامه، 7هفته نامه و چندین گاهنامه 
و فصلنامه، در زمینه سینما در ایران منتشر می شوند و 
عالوه بر این صدها پایگاه اینترنتی نیز به نشر اخبار و 

نقد سینمای ایران می پردازند.
 فسیتوال فیلم ایرانی کلن که در سال 201٤ تأسیس 
آلمان،  خارجه  وزارت  جانب  از  که  این  با  شده، 
و  سینما  خانه  فوروم،  فیلم  بزرگ،  کلن  شهرداری 
آلمان،  در  جهان  همه  سینمای  غیرانتقاعی  انجمن 
پشتیبانی می شود، تاکنون در زمینه انتخاب بهترین 
فیلم ها و اعطای جایزه به سازندگان یا بازیگران آن ها 
اقدامی نکرده است. »امیر فرازنفر« هماهنگ کننده این 
فستیوال، به گزارشگر رادیو فرانسه گفت که ممکن 

است از سال آینده در این زمینه اقدام شود.

از  نسخه ای  اساس  بر  بیکن«  »فری  خبری  سایت 
یک الیحه پیشنهادی در کنگره آمریکا و گفت وگو با 
قانونگذاران گزارش داده که مجلس نمایندگان آمریکا 
در صدد تصویب طرحی است که بر اساس آن دولت 
با  توافق  جزییات  شد  خواهد  مجبور  اوباما  باراک 
جمهوری اسالمی برای آزادی 10 ملوان آمریکایی که 
پارسال از سوی ایران بازداشت شده بودند، برمال کند.
به گزارش فری بیکن، در صورت تصویب این طرح 
کاخ سفید مجبور خواهد شد توضیح دهد آیا برای 
آزادی این ملوانان 1.7 میلیارد دالر از اموال دولتی را 

به عنوان »رشوه« به ایران پرداخت کرده است یا نه؟
این الیحه از سوی مایک پومپئو، عضو جمهوریخواه 
مجلس نمایندگان، و جان کورنین سناتور جمهوریخواه 
استفاده کرده که  اطالعاتی  از  و  پیشنهاد شده است 
سایت »فری بیکن« چندی پیش در مورد تالش دولت 
اوباما برای پنهان نگاه داشتن جزئیات و نحوه آزادی 

ملونان آمریکایی منتشر کرد.
دریایی  تعرض  برای  مصونیت  »عدم  الیحه  این 

ایران« نام دارد و پیشنهاد می کند که به خاطر نقض 
کنوانسیون ژنو در زمینه بازداشت نظامیان آمریکایی 
تحریم های  واشینگتن  اسالمی،  جمهوری  سوی  از 

جدیدی علیه ایران وضع کند.
گروهی از قانونگذاران آمریکایی و افرادی دیگر از 
برای  آمریکا  که دولت  احتمال می دادند  پیش  ماه ها 
زندانیان  سایر  و  بازداشتی  ملوانان  آزادی  تضمین 
آمریکایی در ایران، به حکومت آن کشور پول داده 

ولی دولت اوباما همواره تاکید کرده است که آزادی 
این افراد با توافقات مالی بین دو کشور هیچ ارتباطی 

ندارد.
الیحه جدید کنگره، کاخ سفید را موظف می کند تا 
در مورد هرگونه ارتباط بین آزادی زندانیان آمریکایی 
و پرداخت پول از منابع مالی دولت به ایران از جمله 
امسال  ژانویه  ماه  در  که  دالری  میلیارد   1.7 مبلغ 

پرداخت شده است، توضیح دهد.

ایرانی تباران بیشترین متقاضی پناهندگی در بریتانیا بوده اند

کنگره:آیا اوباما به ایران رشوده داده؟

امیر حکمتی مهمان 
 ویژه مراسم 

»مموریال دی« ایالت 
میشیگان

ایرباس می گوید معامله 
با تهران مقدور نیست

پایان سومین فستیوال فیلم ایرانی کلن

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42815&Status=2
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احتمالی حزب جمهوریخواه  نامزد  ترامپ  دونالد 
به  آمریکا،  ریاست جمهوری  آینده  انتخابات  برای 
احتماال  بر رقیب دموکرات خود،  برای غلبه  پیکار 

هیالری کلینتون، ادامه می دهد.
این میلیاردر اهل نیویورک مبارزات انتخاباتی خود 
را با حمله به رقیبانش در حرب جمهوریخواه آغاز 
کرد و توانست آنها را یکی پس از دیگری، از صحنه 

رقابت خارج کند.
اما در حالی که زمان رای گیری نهایی در هشتم 
نوامبر آینده نزدیک می شود، عالئمی نمودار شده 
که نشان می دهد دونالد ترامپ آماده است برخی از 
مواضع خود در مسائل داخلی و بین المللی را تعدیل 

کند و گام های متعارف تری بردارد.
اساس  بر  گزارشی  در  سی.ان.ان  خبری  شبکه 
مصاحبه هایی با ده ها استراتژیست قدیمی کارزارهای 
انتخاباتی جمهوریخواه، نظرسنجان و مقامات گذشته 
و حال، کارهایی را که آقای ترامپ نیاز دارد برای 

پیروزی انجام دهد، تشریح کرده است.
ترامپ  که  هستند  عقیده  این  بر  عموما  افراد  این 
نامزد  به سود  در گذشته  که  هایی  ایالت  دارد  نیاز 
دموکرات رای داده اند را به سوی خود جلب کند 
و چهره عمومی اش را معتدل کند، و مخصوصا بر 

رأی دهندگان مستقل، زنان و اقلیت ها تمرکز کند.
اند  گفته  کارشنایان  اکثرا  سی.ان.ان،  نوشته  به 
ترامپ در رقابتی که به نظر می رسد یکی از تفرقه 
برانگیزترین انتخابات در سال های اخیر در آمریکا 

باشد، با پیکاری سخت روبرو است.
بودند:  موافق  نظر  یک  با  آنها  همه  حال،  این  با 
ترامپ را دست کم نگیرید. نظرسنجی اخیر دانشگاه 
کینیپاک نشان داد ترامپ و کلینتون در چندین ایالت 

تعیین کننده در رقابتی نزدیک حرکت می کنند.
آری فیشر، منشی مطبوعاتی سابق جرج دبلیو بوش 

گفت »تمام چیزهایی که بسیاری از ما در 30 یا ٤0 
سال گذشته شاهد بوده ایم یا آموخته ایم، این بار به 
چالش گرفته می شود. اگر دونالد ترامپ را در 20 

ژانویه در کاخ سفید دیدید تعجب نکنید.«
دونالد  گرفته،  صورت  های  مصاحبه  اساس  بر 
ترامپ باید هر ایالتی را که میت رامنی در سال 2012 
الکتورال  رای   6٤ عالوه  به   – کند  تصاحب  برد، 
به  جمهوریخواهان  گذشته،  انتخابات  در  اضافی. 
از جمله ویرجینیا،  تعدادی از ایالت های اصلی – 
در صدر  را  آنها  که   – کلورادو  و  اوهایو  فلوریدا، 

بنشاند، نگاه کرده اند.
با این حال، جمهوریخواهان قدیمی بر این باورند که 
کار ترامپ در ایالت هایی که در آنها شمار طرفداران 
دشوارتر  است،  بوده  برابر  سیاسی  حزب  دو  هر 
جمهوریخواهان  مقدماتی  انتخابات  بود.  خواهد 
نقاط ضعف دونالد ترامپ با رای دهندگان اقلیت و 

تحصیلکرده را نمایان می کرد.
ایالت های غربی، مانند کلورادو  با جوامع التین 
تبار قابل مالحظه، نیز می توانند برای آقای ترامپ 

مشکل زا باشند.
انتظار می رود دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی 
به  گفت  سال  اوائل  که  را  کلینتون  هیالری  آینده، 
و  معدنچیان  از  »بسیاری  جمهوری  رئیس  عنوان 
شرکت های استخراج ذغال سنگ را بیکار خواهد 

کرد«، هدف حمالت خود قرار دهد.
یکی از بزرگترین چالش های ترامپ در حالی که 
این است که  نزدیک می شود،  نوامبر  انتخابات  به 
رای  مقدماتی  انتخابات  در  که  را  کسانی  حمایت 
ندادند جلب کند. از جمله رأی دهندگان مستقل و 
حتی برخی دموکرات ها، و نیز متوقف کردن مجادله 
با زنان، اقلیت ها، رای دهندگان جوان و همینطور 

جمهوریخواهان معتدل.

چالش های عمده پیش روی 
دونالد ترامپ

ورود حزب سوم به مبارزات انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا

در کانون خبر:
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فرماندار کالیفرنیا حمایت خود را از نامزدی هیالری 
اعالم  آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  کلینتون، 

کرد.
حزب  نامزدی  عنوان  کسب  برای  کلینتون  هیالری 
دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر، با 

برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت رقابت می کند.
کالیفرنیا روز سه شنبه حمایت  فرماندار  براون  جری 
خود را از هیالری کلینتون اعالم کرد و گفت تنها راه 
ممانعت از رسیدن دونالد ترامپ به کاخ سفید، نامزدی 

هیالری کلینتون است.
جری براون همچنین ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
به  ای  نامه  در  را  مطالب  این  او  »خطرناک« خواند.  را 
دموکرات ها و رای دهندگان مستقل اعالم کرد که به 

صورت آنالین، منتشر شد.
در  و  است  آمریکا  ایالت  ترین  پرجمعیت  کالیفرنیا، 
ریاست  انتخابات  نهایی  و  حزبی  درون  های  رقابت 
جمهوری آمریکا، پیروزی و یا شکست نامزدها در آن 

تاثیر زیادی در نتیجه نهایی انتخابات دارد.

میچ مکزکانول رهبر اکثریت جمهوریخواه سنای آمریکا 
گفت دونالد ترامپ، که امیدوار است نامزد نهایی حزب 
آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  جمهوریخواه 
شود، یک »پدیده« و یک خارجی سیاسی است که حق 
نامزدی حزب جمهوریخواه و حمایت این حزب را با 

تالش، کسب کرده است.
میلیاردر  ترامپ  دونالد  جمهوریخواهان،  از  بسیاری 

آمریکایی را فردی بیرون از حزب تلقی می کنند.
میچ مک کانول روز سه شنبه در سخنانی گفت، فکر 
از  بسیاری  او  گفته  به  که  ترامپ،  دونالد  که  کند  نمی 
حزب  بخواهد  دارند،  تمایل  وی  به  دهندگان  رای 

جمهوریخواه را به طور اساسی تغییر دهد.
از  او  که  دلیلی  گفت  همچنین  کنتاکی  ایالت  سناتور 
دونالد ترامپ حمایت می کند این است که نمی خواهد 

چهار سال آینده نیز مثل هشت سال گذشته باشد.
به عقیده آقای مک کانول، هیچ امکانی وجود ندارد که 

هیالری کلینتون با باراک اوباما فرقی داشته باشد.
در  جمهوریخواه  حزب  نهایی  نامزد  است  قرار 

کنوانسیون ملی این حزب معرفی شود.

حمایت جری 
براون از هیالری 

کلینتون

رهبر اکثریت سنا: 
ترامپ نامزدی حزب 

را »کسب« کرد

در آمریکا، سومین حزب سیاسی وارد مبارزات انتخابات 
ریاست جمهوری شد.

حزب »لیبرترین« روزهای شنبه و یکشنبه در جریان 
کنوانسیون ملی خود در شهر اورالندوی ایالت فلوریدا، 
دو تن را به عنوان نامزد مقام ریاست جمهوری و معاون 

او برگزید.
گری جانسون فرماندار پیشین ایالت نیومکزیکو چهره 
اکثریت اعضای  با پشتیبانی  لیبرترین  شاخص حزب 
کنوانسیون ملی، کاندیدای مبارزه با دو رقیب جمهورخواه 
و دموکرات در انتخابات ماه نوامبر و به عبارتی آبان ماه 

آینده شد.
ویلیام وِلد فرماندار پیشین ایالت ماساچوست هم به 

عنوان معاون آقای جانسون برگزیده شد.
بودند،  پیشتر عضو حزب جمهوریخواه  که  دو  این 
مهم ترین و محبوب ترین شخصیت های سیاسی حزب 
سوم در ایاالت متحده آمریکا به شمار می روند و وعده 
کرده اند که این حزب را از یک گروه حاشیه ای به یک 
حزب مهم تبدیل کنند تا پاسخ درخوری به نااطمینانی 
و  دموکرات  حاکم  دوحزب  به  آمریکا  رأی دهندگان 

جمهوریخواه باشد
اندیشه حزب لیبرترین که خود را مدافع آزادی های 
پیش در یک نشست  مدنی معرفی می کند، ٤5 سال 
کلورادو مطرح  ایالت  در  دوستانه چند سیاست پیشه، 
شد و سرانجام در دسامبر 1971 میالدی، برابر با آذر 
ماه سال 1350 خورشیدی با همین نام به ثبت رسید. 
این حزب در عرصه سیاست خارجی، عدم دخالت را 
توصیه می کند و در سیاست داخلی، اقتصاد بازار آزاد و 

لغو سیستم کمک های دولتی را.
روز دوشنبه در واکنش به ورود رسمی حزب لیبرترین 
به رقابت های انتخاباتی، بسیاری از تحلیلگران وظیفه 
گری جانسون کاندیدا و ویلیام ولد معاون او را برای 
بسیار  آمریکایی  دهندگان  رأی  آرای  آوردن  به دست 
دشوار توصیف کردند، چرا که این حزب از هنگام برپایی 
آن تاکنون، موفقیت چشمگیری در مبارزات انتخاباتی 

به دست نیاورده است.
محسن میالنی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا، 
با  رقابت های سال جاری  در  پیروزی گری جانسون 

دونالد ترامپ و هیالری کلینتون را نامحتمل می داند.
آقای میالنی می گوید: »در سیستم سیاسی و انتخاباتی 
ریاست  انتخابات  در  سوم  حزب  آمریکا،  دوحزبی 
جمهوری امکان خیلی کمی دارد که پیروز بشود؛ یعنی در 
این یکصد و شصت سال اخیر که حزب جمهوریخواه 

و حزب دموکرات، نیروهای عمده و یا احزاب عمده 
سیاست آمریکا بوده اند، ما هیچ موقع شاهد آن نبوده ایم 
که حزب سومی در انتخابات پیروز بشود و بنابراین 
امکان این که آقای گری جانسون بتواند در انتخابات 
پیروز بشود، بسیار کم و شاید هم غیرممکن باشد؛ اما 
ایشان  معاون  آقای جانسون و هم  آنجایی که هم  از 
آقای ولد هر دو از استانداران معروف و بانفوذ آمریکا 
بودند و محافظه کاران آمریکایی هر دوی آنها را خوب 
می شناسند و از آنجایی که تعداد زیادی از محافظه کاران 
آمریکایی رسماً اعالم کرده اند که به هیچ وجه من الوجوه 
در انتخابات به آقای دونالد ترامپ رأی نخواهند داد، این 
حزب می تواند رل بسیار مهمی را در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا بازی بکند؛ نه به این معنا که بتواند 
انتخابات را ببرد، بلکه به این معنا که بتواند رأی تعداد 
زیادی از محافظه کاران را بگیرد و در غایت انتخابات را 
به سود خانم کلینتون و به زیان آقای ترامپ تمام بکند«.

آقای میالنی اضافه می کند که: »در سال 1992 »رأس 
به عنوان کاندیدای  بود  پرو« که خود یک محافظه کار 
شرکت  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  سوم  حزب 
کرد، 20 درصد رأی را به دست آورد و باعث شد که 
اقای جورج بوش، پدر رییس جمهوری پیشین آمریکا 
در انتخابات شکست بخورد و آقای بیل کلینتون برنده 
بشود؛ بنابراین آقای جانسون می تواند رل مهمی را در 
نتیجه انتخابات ایفا بکند ولی امکان برد خود او بسیار 

اندک است«.
نشریه پولیتیکو چاپ واشینگتن روز دوشنبه در گزارش 
مشروحی درباره ورود کاندیدای جدید به رقابت های 
انتخاباتی گفته است با توجه به اینکه دونالد ترامپ و 
هیالری کلینتون دو نامزدی هستند که کمترین مقبولیت 
را دارند و در میان رأی دهندگان با عنوان دو سیاست پیشه 

غیرقابل اعتماد شناخته شده اند، بسیاری از لیبرترین ها بر 
این باورند که اشتیاق مردم به گزینه ای دیگر، فرصت 
مناسبی را برای حزب به وجود آورده و گری جانسون 
کاندیدایی است که احتماالً نامش از میان صندوق های 

رأی در تمامی ایالت ها بیرو ن خواهد آمد.
آقای جانسون که در انتخابات پیشین هم نامزد حزب 
در رقابت با باراک اوباما کاندیدای حزب دموکرات و 
میت رامنی رقیب جمهوریخواه بود، می گوید که در امور 
عمومی، حزب او لیبرال تر از دموکرات ها و در امور پولی 

و مالی محافظه کارتر از جمهوریخواهان است.
آقای جانسون پس از کسب نامزدی حزب خود برای 
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفت که کاهش 

مالیات ها از اولویت های اقتصادی او خواهد بود.
پولیتیکو اضافه کرده که هدف آقای جانسون و معاونش 
جذب  و  ناراضی  جمهوریخواهان  از  بسیاری  جلب 

کمک های مادی آنهاست.
یکی از طرفداران حزب به پولیتیکو گفته است که تیم 
او قادر است میلیون ها دالر برای تبلیغات انتخاباتی گری 

جانسون جمع آوری کند.
از  یکی  خود  جانسون  آقای  معاون  ولد  ویلیام 
شخصیت هایی است که در انتخابات گذشته، مدیریت 
جمع آوری کمک های مالی برای میت رامنی کاندیدای 
حزب جمهوریخواه را برعهده داشت و در این زمینه فرد 

شاخصی به شمار می رود.
کاندیدای  راه دو  برسر  از مسایلی که  ولی صرفنظر 
حزب سوم در مبارزات و رقابت های انتخاباتی وجود 
دارد، پولیتیکو از قول یک استراتژیست طرفدار حزب 
لیبرترین گفته است که در برابر هیالری کلینتون و دونالد 
در  و  است  جانسون، سخنران ضعیفی  گری  ترامپ، 

مناظره های تلویزیونی هم ضعیف تر.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38395&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10262
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=19397&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99337&cat=1&pgs=1&pic=A
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نوسانات بازار جهانی نفت بار دیگر شگفتی آفرید و 
بهای این کاال در نوع برنت آن که نیمه ژانویه گذشته 
بود، در حال  به زیر بشکه ای سی دالر سقوط کرده 
حاضر با یک افزایش هشتاد در صدی در مرز پنجاه 
دالر نوسان می کند و به باالترین سطح در شش ماه 

گذشته رسیده است.
نفت  کننده  صادر  کشورهای  سازمان  که  حالی  در 
و  صد  ژوئن(  )دوم  هفته  همین  پنجشنبه  )اوپک( 
شصت و نهمین نشست وزیران خود را در وین برگزار 
بازار  های  انداز  چشم  درباره   پرسش  کرد،  خواهد 
جهانی نفت در کوتاه مدت و میان مدت بار دیگر خبر 

ساز شده است..
 گمانه زنی های محافل کارشناسی بین المللی درباره 
بهای نفت هم اکنون پیرامون دو سناریوی اصلی دور 
میزند. سناریوی نخست بر پایه تداوم افزایش کنونی 
این  دوم  سناریوی  آنکه  حال  شده،  بنا  نفت  بهای 
افزایش را کوتاه مدت ارزیابی کرده و آنرا به عوامل 

مقطعی و ناپایدار نسبت می دهد.

سناریوی پایان رکود

جهانی  بازار  بنیادی  داده های  سناریو،  این  پایه  بر 
نفت، که مهم ترین آن عرضه و تقاضا است، در حال 
دگرگونی است و افزایش بهای این کاال از ماه ژانویه تا 
کنون  )بیست دالر برای هر بشکه طی مدت چهار ماه( 

از همین دگرگونی منشأ گرفته است.
فراموش نکنیم که سقوط چشمگیر بهای نفت از نیمه 
سال 201٤ به بعد حاصل افزایش قابل مالحظه عرضه 
نسبت به تقاضا بود. اوجگیری تولید نفت غیر متعارف 
عربستان  و  روسیه  انبوه  تولید  آمریکا،  در  )شیل( 
سعودی، افزایش تولید نفت در عراق و چشم انداز باال 
رفتن دوباره صادرات نفتی ایران، همه و همه بازیگران 
صحنه جهانی انرژی را به این نتیجه رساندند که نفت 
در بازار در سطحی بسیار باالتر از نیاز تولید می شود، 
به ویژه از آنرو که کاهش نرخ رشد اقتصادی از جمله 

در چین نیز تقاضای این کاال را کاهش می داد.
آیا عدم تعادل میان عرضه و تقاضای نفت رو به پایان 
می رود؟  بخشی از محافل کارشناسی بین المللی به این 
پرسش پاسخ مثبت می دهد، از جمله بانک آمریکایی 
از  نفتی جهان  »گلدمن ساکس« که در حوزه مسائل 
نفوذ فراوان برخوردار است. کارشناسان این نهاد مالی 
میگویند که تا ماه آوریل گذشته مازاد عرضه بر تقاضا 
به حدود یک میلیون و چهار صد هزار بشکه در روز 
می رسید، اما این مازاد در ماه مه از میان رفته و حتی، 
بر پایه ارزیابی همین نهاد، بازار جهانی نفت به کسری 

عرضه رسیده است.
این پرسش مطرح می شود که چرا با وجود افزایش 
تولید و صادرات نفت ایران )که به سطح دوران پیش 
از تحریم های اخیر نزدیک شده(، و نیز باال رفتن تولید 
جواب  جهانی  بازار  به  کاال  این  عرضه  عراق،  نفت 

تقاضا را نمی دهد؟
هواداران »سناریوی پایان رکود« در پاسخ این پرسش 
بر دو عامل عمده تاکید می کنند. عامل نخست کاهش 

تولید نفت غیر متعارف )شیل( در آمریکا است.
در واقع با توجه به سقوط چشمگیر قیمت نفت طی 
دو سال گذشته، فعالیت تولید کنندگان آمریکایی در 
این عرصه تا اندازه ای کاهش یافته، هر چند مقاومت 
آنها در برابر سقوط نفت بیشتر از آن بود که پیش بینی 

می شد.
بازار نفت، از دیدگاه  عامل دوم بازگشت تعادل به 
هواداران همان سناریو، افزایش نسبی تقاضای این کاال 
و به ویژه چشم انداز افزایش باز هم بیشتر آن با توجه 
به پیش بینی های خوشبینانه شماری از نهادهای معتبر 
بین المللی است. آزانس بین المللی انرژی پیش بینی 
می کند که تا پایان سال جاری میالدی، تقاضای نفت 
در جهان حدود یک میلیون و دویست هزار بشکه در 
روز افزایش می یابد. نهادهای دیگری چون دپارتمان 
انرژی آمریکا و سازمان کشورهای صادر کننده نفت 
)اوپک( نیز از چشم انداز افزایش تقاضای نفت خبر 

می دهند.
این چکیده نظریه کسانی است که در وضعیت کنونی 
از بازگشت تعادل میان عرضه وتقاضا به بازار جهانی 
نفت سخن میگویند. با این همه هواداران این نظریه بر 
این باور نیستند که بهای نفت طی یکی دو سال آینده 
بار دیگر همانند گذشته نزدیک، به باالی صد دالر باز 
خواهد گشت. آنها در خوشبینی خود تا این مرز پیش 
نمی روند، ولی در همان حال با اطمینان نسبی میگویند 
که سقوط بهای نفت تا سطح هر بشکه بیست دالر 
و حتی پایین تر، که چند ماه پیش امکان پذیر به نظر 

می رسید، دیگر منتفی شده است.

سناریوی افزایش ناپایدار

بخش  رکود«،  پایان  »سناریوی  هواداران  خالف  بر 
دیگری از محافل کارشناسی اوجگیری بهای نفت را به 
یک سلسله عوامل مقطعی و ناپایدار نسبت می دهند. 
از دیدگاه آنها در داده های بنیادی بازار از جمله تقاضا 
پیش  زیرا  است،  نیآمده  وجود  به  اساسی  تغییری 
اقتصادی  انداز های  درباره چشم  بینی های گوناگون 
پایین ماندن نرخ رشد در  از  دستکم در کوتاه مدت 
مقیاس جهانی خبر می دهند، عاملی که نیاز به انرژی را 

نیز طبعاً پایین می آورد.
و اما در زمینه عرضه نیز، از دیدگاه »هواداران افزایش 
نمی شود،  دیده  بنیادی  تغییری  نفت،  قیمت  ناپایدار« 
جز رویدادهایی مقطعی که به دالیل ناشی از شرایط 
سیاسی  و طبیعی تولید این کاال را به صورت موقتی 

پایین آورده اند.
ونزوئال، دارنده مهم ترین ذخایر نفتی جهان، بیش از 
بیش در گرداب یک بحران سیاسی و اقتصادی فرود 
می رود و این خطر وجود دارد  که تولید و صادراتش 
متوقف شود. در لیبی، با توجه به تداوم بحران سیاسی، 
نیجریه،  در  است.  رسیده  سطح  پایین ترین  به  تولید 

بنایی،  تاسیسات زیر  به  گسترش حمالت شورشیان 
تولید را به گونه ای محسوس کاهش داده است. آتش 
سوزی گسترده در آلبرتای کانادا نیز به تولید نفت در 
این کشور به شدت آسیب رسانده است. طی هفته های 
اخیر، تولید روزانه نفت در کانادا به دلیل همین آتش 
سوزی حدود یک میلیون و دویست هزار بشکه در 

روز کاهش یافته است.
»افزایش  هواداران  دیدگاه  از  عوامل،  این  مجموعه 
ناپایدار« قیمت نفت، در حال حاضر رونقی نسبی را به 
بازار این کاال بازگردانده، ولی این رونقی است ناپایدار 
و مقطعی و گرایش به کاهش زیر تأثیر عوامل بنیادی 
به ویژه عرضه و تقاضا )که در تأثیر گذاری بر قیمت ها 
نقش اول را دارند( بار دیگر از سر گرفته خواهد شد.

در بحبوحه کشمکش میان دو سناریوی »پایان رکود« 
پنجشنبه  »اوپک«  سازمان  وزیران  ناپایدار«،  »رشد  و 
دوم ژوئن در وین تشکیل جلسه می دهند. آیا از این 
نشست نتایج ملموسی به دست خواهد آمد؟ ایا وزیران 
»اوپک« به منظور تحکیم افزایش قیمت نفت سقف 

تولید خود را پایین خواهند آورد؟
تصمیم به کاهش سقف تولید از سوی »اوپک« در 
شرایط کنونی بسیار بعید به نظر می رسد، به ویژه از 
اوج  به  ریاض  و  تهران  روابط  در  بحران  که  رو  آن 
تازه ای رسیده و به نظر نمی رسد ایران حاضر بشود 
در استراتژی خود مبنی بر افزایش تولید و صادراتش 

تغییری بدهد.
تصمیم به کاهش سقف تولید از سوی »اوپک« در 
شرایط کنونی بسیار بعید به نظر می رسد، به ویژه از 
اوج  به  ریاض  و  تهران  روابط  در  بحران  که  رو  آن 
تازه ای رسیده و به نظر نمی رسد ایران حاضر بشود 
در استراتژی خود مبنی بر افزایش تولید و صادراتش 
تغییری بدهد. عربستان سعودی هم بارها اعالم کرده 
حاضر  تهران،  همراهی  عدم  صورت  در  که  است 
نخواهد شد در سیاست نفتی کنونی خود مبنی بر تولید 

و صادرات انبوه، تغییری به وجود بیاورد.
در این شرایط شکست نشست وزیران »اوپک« در 
وین محتمل ترین سناریوی ممکن است. این نکته را هم 
باید اضافه کرد که سازمان »اوپک« به دالیل گوناگون از 
جمله بحران های درونی اش، توانایی تأثیر گذاری خود 
را بر تحوالت بازار جهانی نفت از دست داده است. 
آشکارا می بینیم که فعالیت های »اوپک« به جای تقویت 
قیمت نفت، به عاملی در راستای تضعیفان بدل شده 
است. شکست محتمل نشست وزیران »اوپک« در وین 
نیز می تواند بیش از هر زمان دیگری از نفس افتادن 

»اوپک« را به نمایش بگذارد.  

سه چهارم مردم آمریکا کشورشان را بزرگترین 
قدرت نظامی و اقتصادی می دانند

فریدون خاوند اقتصاد و امور بین الملل:           

افزایش بهای نفت: 
پایدار یا ناپایدار؟

www.iranshahrnewsagency.com

براساس پژوهشی که مرکز تحقیقاتی پیو در زمینه طرز 
تفکر و برداشت مردم آمریکا نسبت به وضعیت اقتصادی 
و نیروهای نظامی این کشور  انجام داده است،  نزدیک به  
سه چهارم از آمریکاییان براین باورند که آمریکا بزرگترین  
نیروی نظامی و اقتصادی  در جهان را دارد؛  با این حال این 
سازمان در گزارش خود تأیید می کند که  کشور ایاالت 
متحده آمریکا از خوشنامی و اعتباری که در گذشته داشته 
است برخوردار نیست، و مثاًل ٤6 درصد از آمریکاییان 
معتقدند که نفوذ آمریکا در صحنه جهانی کمتر از یک دهه 
پیش است، که بیشتر بخاطر دیدگاهی است که جمهوری 

خواهان در این کشور اشاعه داده اند.
بررسیهای این سازمان نشان می دهد که نزدیک به  سه 
چهارم از آمریکاییان بر این باورند که آمریکا بزرگترین  
نیروی نظامی  در جهان را دارد؛ و 5٤ درصد از جمعیت 
اقتصادی در  از نظر  این کشور  کشور عقیده دارند که 
صدر کشورهای جهان قرار دارد. از سال 200٨ تاکنون 
این نخستین بار است که مردم آمریکا چنین اظهار نظر 

کرده اند.
مردم آمریکا سالها است ارتش این کشور را نیرومندترین 
ارتش جهان دانسته اند، و کماکان بر اعتقاد خود پایبند 
هستند ، و تحقیق سازمان پیو نیز این نظر را تأیید می کند.  
اما به رغم چشم انداز روشنی که مرکز تحقیقاتی پیو از 
وضعیت اقتصاد و ارتش این کشور ارائه کرده، این سازمان 
در گزارش خود تأیید می کند که  کشور ایاالت متحده 
آمریکا از خوشنامی و اعتباری که در گذشته داشته است 
برخوردار نیست، و مثاًل ٤6 درصد از آمریکاییان معتقدند 
که نفوذ آمریکا در صحنه جهانی کمتر از یک دهه پیش 

است.

در این گزارش آمده است که این کاهش نفوذ و اعتبار 
»از هنگام به قدرت رسیدن آقای اوباما سریعتر شده است، 
بیشتر به این دلیل که این نوع دیدگاه را جمهوریخواهان 

اشاعه داده اند.«
هفتاد و سه در صد از هواداران حزب دموکرات اعتقاد 
دارند که آمریکا قویترین ارتش جهان را دارد ، حال آنکه 
درصد جمهوری خواهان که این  اعتقاد را دارند تنها 66 

درصد است.
 در زمینه اقتصاد، دموکراتها و جمهوریخواهان تقریبًا 
در یک صف قرار دارند ، و نیمی از پاسخ دهندگان هر 

دو حزب براین باورند که نظام اقتصادی آمریکا قویترین 
است.  

اما در زمینه اقتدار کلی آمریکا، اختالف نظر زیادی میان 
جمهوریخواهان و دموکراتها وجود دارد.

67 در صد از جمهوری خواهان معتقدند که اعتبار و 
اهمیت آمریکا نسبت به یک دهه گذشته کمتر شده است؛ 
و این طرز تفکر به ویژه در میان هواداران دانلد ترامپ 
نامزد حزب جمهوریخواه بیشتر و قویتر است، حال آنکه 
تنها 26 درصد از دموکراتها آمریکا را در صحنه جهان به 

نیرومندی گذشته نمی بینند. 

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=43030
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=70198&pgs=1&cat=7&tif=%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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از مهرآباد  تا   ال  ای اکس

شادی صدر  و  گیالسی شرابی 
که حرف ها در کاسه جام داشت

چرا نخل طالیی کن به جمکران رفت؟

یادداشت های وارده:

 
 چار سوی کوچ ) واپسین عاشقانه جهان( 

نا کجایی  ایستگاهی در  به  یکم: رسیدن قطاری   
مه گرفته.

می چرخد، بی آن که بداند این حجم انبوه، تا این 
است.  داشتنی  دوست  و  شگرف  و  بدیع  اندازه 
زمین  گردش  که  مانده ام  خیره  ویرگول  شکل  به 
می تواند، حرف ربط تکرار شونده ای از آن بسازد 
هم  به  اشاراتی صریح،  به  را  دور  که صورت های 
می خواند. به طرح گنگ و نامفهوم اشکال، که حاال 
از  و  می گیرند  جان  گاهی  صبح  رنگ  کم  نور  در 

سایه غلیظ شب به در می آیند.
دو  ساعت  به  بی مخاطب  مردی  گویی  تک  دوم: 

بامداد
مدام  من  می کنی.  شک  تو  می گذره.  ساعتا 
می نویسم. می خندی! می نویسم. می خندی؟! می ری 
پشت مه می ایستی که من سر نخ کامواهای رنگی  
رو بگیرم و ندونم ته کدومش تو ایستادی. بنفش؟ 

نیلی؟ آبی؟ سبز؟ زرد؟ نارنجی؟ قرمز؟ کدوم؟
این  می خونم،  خوبه...  تو  صدای  بخون  می گی   

آخریشه. گوش کن... 
سوم: واپسین عاشقانه جهان 

شیشه ای  پشت  می ماند،  زنی  نادیده  پرهیب  به 
بخار گرفته. با طرح واره ای از اندامی ریز و صورتی 
حقیر  روزنه  پشت  بسته اند  صف  کلمات  زیبا. 
سزارین شان  دانه  دانه  خودکارم.  نوک  بر  نشسته 
می کنم. ویرگول ها واو می شوند و واو ها ویرگول. 
این ویرگول بزرگ که میان ماست. سوت می کشد 
قطاری در دور دست. دو مسافر نه چمدان بسته اند 
و نه بلیط ها را از سر کتاب خانه برداشته اند. سوزن 
دو  می گوید:  بلیط  کنترل  مامور  که  می شنود  بان، 
رو  انتظار  لیست  اول  نفر  دو  نیامده اند.  مسافر  تا 
باز  می آهد.  دل  در  بان  سوزن  باال.  بیان  بفرست 
سر  به  ریل  خط  چوب  بر  را  دیگری  جدایی  هم 
بی تاب  قطار  بر  راه  و  می زند.  زخم  چاقویش  تیز 

می گشاید.
چهارم: اعترافات حقیقی

زار  کشت  پر  سرزمین های  کشف  واپس  دل 
معدن های  تاراج  سودای  به  من  نباش.  آغوشت 
طالی اندامت به تو کوچ نمی کنم. من هوای سفر 

دارم. و کوچ. به تو. سرزمینم باش.

فحش  روزها  این  اجتماعي  شبکه های  و  مجازي  فضاي  دغدغه  ترین  تازه 
برخي  و  اسالمي  رژیم  ماموران  جانب  از  برخي  که  است  فضیحت هایي  و 
نیز از جانب خود مردم نثار شادي صدر فعال مدني و کوشنده حقوق زنان 

مي شود، پیرو عکسي که او به تازگي در شبکه اینستاگرام منتشر کرد.
شبکه های  در  که  عکسی  انتشار  بواسطه  صدر  شادي  خانم  به  توهین 
اگر  چون  عقالنی  نه  است  اخالقی  نه  می شود،  دست  به  دست  اجتماعی 
از  بدهد  فحاشی  به  تن  عقالنی،  یا  اخالقی  امر  یک  از  دفاع  بواسطه  کسی 
دایره اخالق و عقالنیت ولو با بهانه یا ادعای دفاع از آن خارج شده است.

گیالس  با  عامدانه  که  کرد  قضاوت  و  دانست  متهم  را  ایشان  نمي توان 
مشروب یا هرچیز دیگری تکیه به مخده ای زده که بر آن نمادهای عاشورایی 
از  اطالع   با  تا  کرده  منتشر  اینستاگرام  شبکه  در  را  آن  بعد  و  دارد  وجود 
»امام  نمادهاي  و  مشروب«  »نوشیدن  چون  عناصری  تاریخی  و  معنایی  بار 
سوم شیعیان« به باور میلیون ها تن که پیام خاصی!!! از آن دریافت می کنند، 
نقد  فعال حقوقدان،  قبال جایگاه یک  در  بی مسولیتی وی  به  اما  کند  توهین 

جدی  دارم. 
است،  احترام  شایسته  نقد،  قابل  ولو  انسان ها  مقدس  باور  اینکه  از  گذر 
از  بشری  حقوق  و  مدنی  فعالین  به  عمده حمالت  بخش  اینکه  به  توجه  با 
سوی مخالفان آن با محمل ضدیت با دین و اخالق صورت می گیرد، کمک 
تبلیغی که می کوشد هرگونه تالش مدنی و  به ماشین  عامدانه و غیرعامدانه 
حقوقی را جزیی از برنامه ترویج فساد و اباحیگری نشان دهد، نشان از بی 

مسولیتی مرتکب آن دارد .
از  کاستی  اصالح  در  اخالقی  مسوولیتی  که  هرکسی  یا  مدنی  فعال  یک   
قبال  در  تنها  نه  دارد  را  رسالت  این  ادعای  اگر  حتا  با  و  دارد  خود  جامعه 
خود بلکه در قبال طیف وسیعی از آدمیانی که در صنف او قرار می گیرند، 
مسوولیت دارد و نمی تواند رفتاری را که به راحتی زمینه ساز زیرسوال بردن 
تحریف آمیز رسالتی انسانی و ارزشمند است، بدون در نظر گرفتن بازتاب 

و نقش مخرب آن مرتکب شود. 
دیگران  باور  به  احترام  مساله  فردی  بخش  اجتماعی،  مساله  این  از  جدای 
نیز حایز اهمیت است که اگر عامدانه و با هدف ریشخند صورت گیرد حتا 
غیرعامدانه  اگر  و  نیست  دفاع  قابل  هم  سکوالریستی  یا  عقلی  معیارهای  با 
اجتماعی  نقشی  ایفای  برای  مدنی  فعال  یک  برای  از خودآگاهی الزم  باشد 

موثر، فاصله بسیار دارد.
در  و  بی ثمر  هم  زدایی  تقدس  و  تابوشکنی  قالب  در  حتی  رفتاری  چنین 
ارزش است زیرا مسیر اصالح  ارج و  به اصطالح روشنگری هم بی  سنجه 
دینی یا حتی روشنگری  از طریق برانگیختن لجوجانه احساسات و تشدید 
خشم آن هم با رفتاری که از عهده یک عامی دم غنیمتی هم برمی آید، ممکن 
دهن  از  به جلوه ای  را  و شفقت  بر خرد  مبتنی  روشنگری  جایگاه  و  نیست 

کجی به دیگران برای تشدید خشم و تعصبشان تقلیل می دهد.

یک چیزهایی هست که مثل »شور چیزی را در آوردن« است. اهدای نخل 
طالی کن به جمکران یکی از آن هاست ولی وقتی شور ماجرا دیگر جدی 
و  است  نشسته  لندن  در  سال هاست  که  علیزاده  علی  که  می آید  در  جدی 
بهانه ای می کوشد نقش  به هر  به سینه می زند و  را  سنگ جمهوری اسالمی 
ایفا  یک مبلغ مذهبی دو آتشه شیعی مسلک )البته از نوع شش تیغه اش( را 
سویش  یک  که  سنت  و  مدرنیته  جنگ  معرکه  میان  در  که  کند  تویت  کند، 
انگار  که  دین  کدام  نکند  که مشخص  نمی رود  )یادش هم  دینی  بنیادگرایان 
و  امروز  جهان  فجایع  و  برخواسته اند  کهف  خواب  از  خودش  مثل  همه 
ایستاده اند،  غربزدگان  دیگرش  سوی  و  نمی بینند(  را  خاورمیانه  خصوصا 

مرحبا به شهاب حسینی که کن را با جماران آشتی داد.
اینکه تا همان لحظه که توییت ایشان منتشر شد کسی خبر از قهر  نخست 
بعد  برای  بماند  بودند و چرا  قهر  از کی  آنها  نداشت. حاال  با جمکران  کن 
که ببینیم اصوال شایعه این قهر جدی بوده و یا نه!! گیرم هم که قهر بوده اند! 

آشتی  مسیر  این  نیست  بد  هم  می کنیم. حا ال  استقبال  کنان  آشتی  از  کال  ما 
بین کن و جمکران  آشتی  که موجب  راستای حرکتی  در  و  یابد  ادامه  کنان 
آشتی های  و شاهد  نشده  اینجا ختم  به  آشتی ها  این  باشیم  داشته  انتظار  شد 
هم  پاتایا  با  شابدولعظیم  و  آنتالیا  با  قم  و  با الس وگاس  مشهد  مثل  مبارکی 

باشیم! بد فکری هم نیست. دوست عزیز!!!
اما انصافا از طنز ماجرا که بگذریم آدم مغزش از دست این تبلیغاتچی های 
معین  نرخ  دعوا  وسط  و  می کنند  نمایی  مظلوم  چنان  می کشد.  سوت  لندنی 

می نمایند که انگار حضورا در کربال! درس مظلومیت خوانده اند و...
کاری  چنین  حسینی  شهاب  چرا  اینکه  در  علیزاده.  آقای  دیگر  است  بس 
کرد حرف بسیار است و بر خالف شما خیلی ها معتقدند خود او آتش بیار 
یک  می گوییم  ما  البته  که  است  مدرنیته  و  سنت  میان  جنگ  همان  معرکه 
سوی  و  ایستاده اند  شما  مثل  درست  آن  مبلغین  و  مذهبی  خرافات  سمتش 

دیگر بنیادگرایی اسالمی که در خاورمیانه حمام خون به پا کرده. www.iranshahrnewsagency.com

نیلوفر منصوری - خبرنگار 
و گوینده رادیویی

یادداشت های هفتگی آرین ریس باف؛ صداپیشه، روزنامه نگار، بازیگر

پر حاشیه ترین عکس هفته:

پر حاشیه ترین عکس هفته:

وقتی شهاب حسینی نشان داد آتش بیار معرکه خود اوست

امیر هستی بخش - روزنامه نگار

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=12191&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=17789&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39746&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=7988
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=30704&Status=2
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کتابخوانی و توصیه هایی برای آن
در دنیای ادب و هنر:                                                                                                                                    

جدول ایرانشهر:

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر می شود. این محصول شرکت کتاب مجموعه ای از 
جدول های  گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمی  مهیا و منتشر می شود.

حل جدول شماره گذشته

کتابخوانی از جمله صفاتی است که بسیاری از 
ما عالقه داریم واجد آن باشیم، اما اکثر ما وقت 
اختصاص  به خواندن کتاب  را  و حوصله کافی 
نمیدهیم. سعی کرده ایم با کمی مطالعه و جستجو، 
از مهمترین نکات در مورد کتابخوانی را  برخی 

گردآوری کنیم.
قبل از هر چیز باید ببینیم  چه عواملی مانع مطالعه 

ما میشوند  تا در مورد رفع آنها فکر کنیم:
1( احساس می کنیم سرعت خواندن ما بسیار کند 

است و پیشرفت خوبی نداریم.
2( مطالعه کتابها را آغاز میکنیم اما آنها را به پایان 

نمی بریم.
3( در زمان مطالعه کردن، نمیتوانیم به شکل کامل 

و مناسب، تمرکز داشته باشیم.
٤( کتابخوانی برای ما خسته کننده است.
5( حوصله متن های طوالنی را نداریم.

برای  مدت  کوتاه  در  مطالعه  و  کتابخوانی   )6
بسیاری از ما، لذت ایجاد نمیکند.

7( بسیاری از کتابهایی که میخوانیم به »توصیه« یا 
»تحمیل« دیگران تعیین شده است.

٨( خواندن یک کتاب به تنهایی )و بدون مشارکت 
دیگران( کاری است که حوصله بسیار میخواهد که 

از حد توان بسیاری از ما خارج است.
9( در لحظاتی که تصمیم به مطالعه و کتابخوانی 
میگیریم، کتاب مناسبی در اختیار ما یا در ذهن ما 

وجود ندارد.
آغاز  که  را  کتابی  که  ندارد  وجود  دلیلی  هیچ   
ممکن  نباشید.  گرا  کمال  ببرید.  پایان  به  اید  کرده 
است چند کتاب را ببینید و بگیرید و بخوانید و در 
بلکه شاید  از شما نیست.  ایراد  نیمه راه رها کنید. 
مطمئن  اید.  نکرده  پیدا  را  مناسب و جذاب  کتاب 
را  خود  کتابخوانی  سلیقه  که  مدتی  از  پس  باشید 
بهتر بشناسید، این نوع کتابهای نصفه و نیمه، سهم 

کمتری را به خود اختصاص خواهند داد
منزل  در  مطالعه  برای  را  مکان مشخصی  ترجیحًا 
یا محل کار در نظر بگیرید. مطالعه باید لذت بخش 
نیست  الزم  مطالعه،  برای  باشد.  ما  فعالیت  ترین 
کنید.  ایجاد  را  انفرادی«  سلول  در  »حبس  شرایط 
کنار خود،  در  مطالعه،  به  از شروع  قبل  بهتر است 
چای یا هر نوشیدنی یا خوراکی دیگری را که مورد 
عالقه تان است، قرار دهید، تا در ذهن شما، لحظات 
کتابخوانی با خاطره های خوب ثبت شود. فراموش 
نکنید که ما هم مانند هر موجود دیگری، به سادگی 

شرطی میشویم

کتاب،  خواندن  به  شروع  از  قبل  که  است  مهم 
باشد.  دور  شما  از  تلویزیون  و  موبایل  و  اینترنت 
ایمیل  بگیرید.  کتابخوانی  از  قبل  را  مهم  تماسهای 
انجام  را  ها  کنید. وبگردی  قباًل چک  را  مهم  های 

دهید و آنگاه، به سراغ مطالعه بروید.
که  ماست  نسل  و  ما  عصر  ویژگی  این  متأسفانه 
به متن های کوتاه و مینیمالیستی )به معنای عام آن 
نه به معنای ادبی آن( عالقمند هستیم. فیس بوک و 
توییتر و … ما را عادت داده اند که متن های کوتاه 
عمومًا  بوک،  فیس  در  طوالنی  جمالت  بخوانیم. 
الیک نمیشوند و به اشتراک گذاشته نمی شوند. اما 
این است که جمالت کوتاه، ممکن است  واقعیت 
یا  کنند  ایجاد  احساس خوب  لحظه ای  به صورت 
طوالنی  متن  یک  اثر  هرگز  اما  باشند،  بخش  الهام 
را ندارند. برای ترویج عادت مطالعه، الزم است از 

فضاهای مینیمال کمی فاصله بگیریم. نه اینکه فیس 
بوک و توییتر و… را ترک کنیم. اما به خاطر داشته 
کوتاه،  متن های  خواندن  دائمی به  عادت  که  باشیم 
کاهش  طوالنی  متن های  مطالعه  در  را  ما  حوصله 

می دهند.
یکی از لذت هایی که بسیاری از کتابخوان ها تجربه 
کرده اند، صحبت با دیگران در خصوص کتاب هایی 
است که خوانده اند. این فرصت را از دست ندهید.

با  نمی توانید  و  دارید  محدودی  فرصت  اگر 
دیگران، بنشینید و سر حوصله صحبت کنید، شاید 
میتوانید  باشد.  خوبی  ایده  وبالگ  یک  اندازی  راه 
نظرات  یا  کتاب  کتاب، خالصه  مطالعه هر  از  پس 

خود را آنجا بنویسید.
خیلی  خواندن  کتاب  در  دیگران  نظر  از  استفاده 
خوب است،اما همیشه به یاد داشته باشیم که سلیقه 

انسانها در خواندن کتاب متفاوت است، 
بسیار  را  او  که  شخصی  اگر  ندارد  ایرادی  هیچ   
قبول دارم، کتابی را توصیه کند و من پس از خواندن 
چند صفحه، احساس کنم که آن کتاب، کتاب من 
نیست. ما در نظام آموزشی خود طی 12 تا 20 سال، 
می آموزیم که مطالبی را بخوانیم که دیگران ما را به 
خواندن آنها مجبور کرده اند. دقت کنیم که در ادامه 

زندگی، این عادت ناپسند را ادامه ندهیم
اگر می توانید، با دوستان خود به صورت هماهنگ، 
یک کتاب مشخص را بخوانید و در مورد آن بحث 

کنید.
کتاب های  از  لیستی  حرفه ای  کتابخوان های  اکثر 
خوب در دفتر یادداشت یا تلفن همراه خود دارند 
یادداشت  آنجا  می شنوند،  کتابی  نامی از  جا  هر  و 
می کنند تا در زمانی که فرصتی برای خرید کتاب یا 

مطالعه دست می دهد، »دست خالی« نباشند.
بسیاری از ما، مطالعه را نه با هدف افزایش اطالعات 
و دانسته ها و باز شدن افق دید، بلکه برای فرار از 
مشکالت و مسائل روزمره انتخاب می کنیم. زمانی 
که از دوست یا همسر یا مدیر خود دلگیر هستیم، 
گوشه ای می نشینیم و کتاب ورق می زنیم. شاید این 
کار در کوتاه مدت، مفید باشد اما در بلندمدت ما را 
شرطی می کند و ذهن ما عادت می کند که »کتاب«، 

»همراه لحظات تلخ زندگی« ماست.
اگر حوصله کرده اید و متن را تا پایان خوانده اید، 
معلوم می شود که از هم اکنون، یک خواننده حرفه ای 
با حوصله هستید که می توانید هر متن کم خاصیتی 

را هم بخوانید. به شما تبریک میگویم!

افقي:
1- نخاس - سرزمین سربداران

2- خرس ترکي - موسیقي مهیج - نوشابه قدیمي
3- کالباس خشک - حصیر - چاشني غذا

4- محلي در مکه - در - گزیدن مار
5- زمین ترکي - شاخه اي از مکانیک - روغن فروش

6- مالمت - از شهرهاي کرمان - کمانگیر باستاني
7- محموله - رنگ دریا - درخت انگور - کجاست

8- زبان مردم کشور پرتقال - لقب آرش
9- گوشت آذري - درخت انگور - میانه بدن - مدور

10- مقیاس اندازه گیري - اثر ایوان تورگینف - خانه بي پنجره
11- جاي بي هوا - هان - آخرین توان

12- صورت غذا - عقاید - تله
13- ترنجبین - علف جارو - کم طاقتي

14- ناحیه اي در آسیاي صغیر - زن بي شوهر - از شهرهاي همدان
15- جد رستم - نوعي جشن خارجي

عمودي:
1- زندان معروف زمان انقالب فرانسه - از شیریني ها - ظن

2- دورویي - کاشف میکروب وبا - لوس
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4- قطب مثبت باطري - شماره - تن و بدن
5- دستور و حکم - صورت آذري - دخمه اموات اشکانیان

6- عقیده ونظر - درخت جوان - ضمیر جمع - سالح کاشتني
7- قورباغه درختي - عروسک آمریکایي - بي نظیر و بي مانند

8- آهوي کارتوني - اطراف چیزي
9- دانه سحر آمیز - ارزان - دویار هم قد

10- چاه آب - کباب بي آب - جوهر - یار کلنگ
11- درستکار - فیلمي از آرش معیریان - عنصر کمیاب

12- دالیل - صداي گریه نوزاد - قوچ
13- ماهي کنسرو - ستاره بنات النعش - فهم - از ماههاي میالدي

14- رفیق - قاضي بزرگ - آرایش
15- گریه وزاري - از دستگاه های موسیقي ایراني - غذایي از تخم 
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وسوسه ای  انسان ها  توییتر،  تا  رم  دیوارهای  از 
دیرینه  برای گذاشتن یادگاری داشته اند. »فالنی اینجا 
بود« از جمله پیام هایی است که انسان ها هزاران سال 
آن را نقاشی و حکاکی کرده اند و با ماژیک یا اسپری 
از  زیادی  بخش  نوشته اند.  عمومی  مکان های  در 
دیوارنگاری های دوراِن باستان به  نحو شگفت انگیز 
اجتماعی  ماهیت  متناقضی مدرن هستند. درواقع  و 
برای  کرد  فراهم  بستری  که  بود  کهن  فرهنگ  این 
زایش ارتباطات اجتماعی عصر مدرن مثل فیس بوک 

و توییتر. 
قدیمی ترین دیوارنگاری های غیر حکومتی شناخته  
از ساده ترین  ایتالیا،  در  واقع  پومپئی،  شده در شهر 
دقیق تر،  یا  بود  اینجا  گایوس  هستند:  نمونه ها 
با چیزی  بود«  اینجا  دیفیلوس  پومیدیوس  »گایوس 
 7٨ سال  اکتبر  را سوم  آن  مورخان  که  تاریخ  شبیه 

ق. م تعیین کرده اند. 
که  جهت  آن  از  است؛  کالسیک  نمونه ای  این 
دست ساخته ای از دوران باستان محسوب می شود. اما 
این دیوارنگاره از جهتی دیگر و در دسته ای بزرگ تر، 
یعنی »چیزهایی که افراد روی دیوار می نویسند« نیز 
کالسیک به شمار می آید. »فالنی اینجا بود« از جمله 
پیام هایی است که انسان ها هزاران سال آن را نقاشی 
اسپرِی  یا  با ماژیک  و حکاکی کرده اند و درنهایت 

رنگ در مکان های عمومی نوشته اند. 

از  زیادی  بخش  گفت  می توان  سو  دیگر  از 
شگفت انگیزی  شکل  به  پومپئی  دیوارنگاری های 
موارد  این  شامل  قدیمی  سنگ نوشته های  مدرن اند. 

هستند: 
ابراز عشق: »سالم باشی ویکتوریا و هر جا هستی، 

عطسه های نمکین بزنی«
رو  خودت  کورنلیوس:  به  سانیوس  »از  توهین:   

حلق آویز کن«
 یادبود: »پورهوس به رفیقش کیاس: از شنیدن خبر 

مرگت متأسفم خداحافظ!«
برخی سنگ نوشته های رنگی هم به سبک بیلبوردند 
مسابقات  تبلیغات  سیاسی،  مبارزات  شعارهای  و 
گالدیاتورها و سایر آگهی های عمومی را دربردارند؛ 
اشاره  برای  بزرگ  و  بال دار  جانوری  نقاشی  مثل 
این  تاریخی  ارزش  از  بخشی  گم شده.  اسبی  به 
سنگ نوشته ها به خاطر همین پیش پاافتاده بودن آن ها 

است. 
در  باستان  رم  و  یونان  ادبیات  استاد  بنفیل،  ربکا 
دانشگاه واشینگتن اَند لی معتقد است: »سنگ نوشته ها 
انعکاس  بازآفرینی می کنند. آن ها  را  زندگی شهری 
به  و  بودند  ایستاده  آنجا  که  هستند  مردمی  صدای 
به  را می نوشتند.  آن ها  این چیزها فکر می کردند و 
اینقدر خاص و  این خاطر است که دیوارنگاری ها 

مسحورکننده اند.«
این واقعیت که ما امروزه می توانیم سنگ نوشته های 
اصلی را بخوانیم، تاحدی تراژیک و تاحدی معجزه 
پومپئی  دربارۀ  محققان  آنچه  بیشتر  مانند  است. 
می دانند، دیوارنگاری های گستردۀ شهر خیلی خوب 
کوه  فاجعه آمیز  فوران  از  پس  زیرا  شده اند؛  حفظ 
شهر  این  میالدی،   79 سال  در  وزوویو  آتشفشان 
قرن  چند  از  بود.  مدفون  خاکستر  زیر  سال   1500

پیش که پومپئی بازکشف شد، حکاکی های قدیمی 
فکر مردم را به خود مشغول داشته اند. 

»هرچند حدود  نوشت:  تایمز  نیویورک  در 1٨٨1 
خط خطی های  می گذرد،  آن ها  از  قرن  بیست 
سرسری پسربچه ای مدرسه ای، شعر بندتنبانی دالور 
فردی  یا  دشمن  دوست،  از  کاریکاتوری  یا  عاشق 
مشهور، هنوز آنقدر واضح اند که انگار همین دیروز 

بیکاره ای آن ها را کشیده است.« 
امکان  مردم  اغلِب  ستایش،  همه  این  علی رغم  اما 
نداشته اند.  را  پومپئی  دیوارنگاری های  به  دسترسی 
انتظار  کم وبیش  که  زمانی  اینترنت،  عصر  در  حتی 
آنالین  به صورت  به نوعی  بشر  دانش  تمام  می رود 
به طور  هنوز  سنگ نوشته ها  این  بپیوندد،  هم  به 
متون  یا مجبورند  کامل دیجیتالی نشده اند. محققان 
جداگانه ای را که تنها در کتابخانه های تحقیقی یافت 
می شوند کنار هم بچینند یا شخصًا به تماشای پومپئی 
بروند. اما بخش مهمی از این دیوارنگاری ها، در واقع 
بخش مهمی از تاریخ پومپئی، در طول زمان غارت 
شده، تغییر شکل داده و تخریب گشته است. شگفت 
اینکه بخشی از این ویرانگری به دست افرادی بوده 
دیوارنگاری های  روی  را  دیوارنگاری های خود  که 

اصلی حک کرده اند. 
نقشۀ  می کند  تالش  بنفیل  که  است  خاطر  این  به 
تهیه  را  هرکوالنئوم  و  پومپئی  دیوارنگاری های 
شهری  هرکوالنئوم  کند. 
پومپئی  همسایگی  در 
در  هم  آن  که  است 
میالدی   79 سال  فوران 
سایر  و  او  گشت.  مدفون 
کمک هزینۀ  با  محققان، 
علوم  ملِی  موقوفۀ 
ساخت  حال  در  انسانی، 
ابزارها  از  مجموعه ای 
فهرست برداری،  برای 
و  بافت  مطالعۀ 
این  دیجیتاِل  تجزیه تحلیِل 
باستانی  سنگ نوشته های 

هستند. 
به  که  عالقه مندم  واقعًا  »من  داشت:  باور  بنفیل 
داشته  کلی  نگاهی  داریم،  شهرها  این  از  هرآنچه 
باشم و دربارۀ اینکه چه کسانی و کجا این پیام ها را 

می نویسند، کمی گسترده تر 
هم اکنون،  بیندیشم. 
آن ها  انتشار  نوع  به علت 
و تغییر کلی نقشه به خاطر 
گسترش حفاری ها این کار 

واقعًا دشوار است.« 
ِی  ز لی سا یجیتا د
از  دانسته هایمان 
پومپئی  دیوارنگاری هاِی 
دادۀ  پایگاه  ایجاد  نیز  و 
شامل  قابل جست وجو 
ارتفاع،  مثل  فراداده هایی 

است  روشی  جزئیات،  سایر  و  زبان  نوشتار،  سبک 
برای یافتن ارتباطاتی میان سنگ نوشته هایی که بدون 
این داده ها واضح نیستند. برای مثال، شاید محققان 
بتوانند نویسندگان مشترکی را در میان مجموعه ای 
از پیام های پراکنده از لحاظ جغرافیایی پیدا کنند یا 
شاید قادر باشند بسته به ماهیت پیام های نگاشته شده 
بفهمند هر دیوارنگاری، برای مزین ساختن چه بنایی 

به کار می رفته است. 
آنسوی  در  بگویند  می توانند  محققان  مثال،  برای 
رویش  »خوش آمدید«  عبارت  هنوز  که  دیواری 
داشته  وجود  مهمان خانه ای  سابقًا  می شود،  دیده 
را  پیراهن هایی  تعداد  دیوارنگاری ها  برخی  است. 
برخی  شوند.  شسته  بوده  قرار  که  می دهند  نشان 
سنگ نوشته ها تولد یک درازگوش و تعداد توله های 
شتاب زده  مردم  می کنند.  مشخص  را  خوک  یک 
جزئیات معامالت مختلف، 
را  برده ها  فروش  ازجمله 
پومپئی  دیوارهای  روی 
همچنین  می نوشتند. 
مثل  ادبیات،  از  قطعاتی 
که  »انه اید«  از  خطوطی 
َمثَل های  نیز  و  بوده  رایج 
نابکار  »از  مانند  موجز 
بیشترین  شی،  غافل  که 
خودش  واسه  رو  سهم 
اشتراک  به  را  برمی داره« 
البته  می گذاشتند. 

حرف های چرت وپرت هم جای خود را داشتند. 
در 1901  لندن،  در  مستقر  مجلۀ چمبرز جورنال، 
نوشت:  پومپئی  در  باقی مانده  توهین های  دربارۀ 
»یکی از لیگنوِس »صورت گوسفندی« حرف می زند 
به خاطر  و  می رفت  راه  شق ورق  طاوس  مثل  که 
خوش تیپی به خود می بالید. در نمونۀ دیگری آمده: 
»ای اپفرا تو کچلی«، »کاریِدن، یک دلقک یا دهاتی 

است« و »ای اپفراس تو تنیس باز نیستی«. 
مطمئنًا  اما  هستند؛  سطحی  تاحدی  این ها  همۀ 
دیوارنگاری های  نشده اند.  منسوخ  به خودی خود 
که  کنده کاری هایی  با  است  دیوارهایی  شامل  کهن 
یکدیگر  با  مردم  نوشتاری  نشانگر گفت وشنودهای 
موجب  دیوارنگاری ها  این  اجتماعی  ماهیت  است؛ 
و  فیس بوک  مثاًل  مدرن  عصر  اجتماعی  ارتباطات 
توییتر شده اند. بنفیل بیان داشت: »نشان خواهم داد 
که دیوارنگاری های پومپئی بهتر از هر چیِز دیگری 

است که امروز می نویسیم.« 
استعاره های  از  بسیاری  که  باشد  آن  علت،  شاید 
مرتبط با نوشتن در فضاهای عمومی، امروزه آنقدر 
بود«  اینجا  »کالودیوس  سادۀ  بیان  که  هستند  آشنا 
بسیاری  منظور  بیان  برای  دیجیتال  در فضای  دیگر 
از افراد کافی نیست. راجر گستمن، نویسندۀ تاریخ 
دیوارنگاری آمریکا1 در ایمیلی به من گفت: »به طور 
کلی، مردم دوست دارند روی بعضی چیزها بنویسند 
و  باشند  جا  همه  واحد  آِن  در  تا  شوند  شناخته  تا 

جایی نباشند.« 
ذاتًا  شاید  فیس بوک  در  دیواری  سیاست بازِی  اما 
با دیوارنگاری در جهان مادی متفاوت باشد؛ حتی 
داشته  ریشه  بشر  اصلی  تمایالت  همان  در  اگر 
اجتماعی؛  ماشین  نویسندۀ  دونَت،  جودیت  باشد. 
طرح هایی برای زندگی آنالین2 بیان داشت: »نوشتن 
اسم بر دیواری فیزیکی، هم روشی برای جلب توجه 
است و هم نوعی قانون شکنی.« اما برای اینکه بطور 
آنالین توجهات را به خود جلب کنید، یعنی جایی 
روی  می رود  انتظار  ایشان  از  و  می توانند  همه  که 
دیوار بنویسند، باید کاری فراتر از یادداشت اسم و 
انجام دهید. دونت گفت: پس فشاری روی  تاریخ 
فرد است که وادارش می کند از سایرین بحث انگیزتر 
برای  شانه به شانه  رقابت  احتماالً  همچنین  باشد. 
را  تربیت  و  ادب  سریع  خیلی  بیشتر  بحث انگیزِی 
بی مقدار می کند؛ آن هم در جهانی که هر ثانیه بیش 

از هفت هزار توییت ایجاد می شوند. 
نگویید،  چیزی  اگر  توییتر.  »به ویژه  گفت:  دونَت 
باید  ندارید.  وجود  نیستید.  آنجا  اصاًل  که  انگار 
حضورتان را در آنجا حفظ کنید. در توییتر موضوع، 
بیشتر  موضوع  شهر  در  اما  است؛  »زمانی«  بیشتر 

»مکانی« است.« 
و  زمانی  دو حوزه،  این  پومپئی  کهن  دیوارنگاری 
مکانی، را در کنار هم قرار می دهد و عقاید دسته ای 
از افراد را در زمانی خاص به مکانی گره می زند که 
به  قادر  از مصنوعات  معدودی  بودند.  کرده  اشغال 
این کارند. برای مثال، کتاب و کتیبه اغلب در مکان 
که حفظ  است  معنا  بدان  این  نمی شوند.  نگهداری 
نادر  چشمگیری،  به شکل  پومپئی  در  یکپارچگی 
که  است  واقعیِت حیرت انگیز  این  به سبب  و  است 
بیشتر دیوارنگاری های موجود در آنجا به زمانی در 

دهه های آغازین وجود شهر مربوط می شوند. 
بنفیل می گوید: »می توانید در تمام شهر قدم بزنید. 
که  کنید  احساس  بیندازید.  نگاهی  خانه  هر  داخل 
زندگی  مردم  که  است  جایی  همان  این  عجب، 
می کردند و اطراف آن ها پر بوده از رنگ و تصویر و 
تزئینات. اما فکر می کنم تمام این عناصر، فضایی از 
شهر را به ما می دهند. سنگ نوشته های زیادی داریم 
افراد رویشان حک شده. صدها و صدها و  نام  که 
صدها سنگ نوشته داریم که تبریک های دوستان به 
به سراغ  مستقیم  را  شما  دیوارنگاری ها  یکدیگرند. 
مردم شهر می برند. در واقع دیوارنگاری، مردم ساکن 

در آن منطقه را برانگیخته می کند.«

دیوارنوشته ؛ خاستگاه  کهن رسانه  اجتماعی
در دنیای جامعه شناسی:

www.iranshahrnewsagency.com

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41978&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8667&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.ketab.com/yellow.aspx
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=496&Status=2
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در دنیای علم و پزشکی:

www.iranshahrnewsagency.com

یک  تهیه  راز  یافتن  پی  در  چینی  باستان شناسان 
آبجوی پنج هزار ساله اند.

کوزه های  در  ساینس،  الیو  وبسایت  گزارش  به 
به دست آمده در یکی از مناطق باستانی استان شاآنشی 
چین، باقیمانده یک نوشیدنی پیدا شده که حدس زده 

می شود آبجو است.
کوزه ها  این  داخل  مواد  آزمایشگاهی  تجزیه  از  بعد 
شده اند.  اگزاالت  ماده  یافتن  به  موفق  دانشمندان 
اگزاالت یکی از محصوالت جانبی تهیه آبجو است. 
دانه هایی همچون جو و  آثار  باستان شناسان همچنین 
ارزن هم در این کوزه ها کشف کرده اند. در کنار اینها 
بخش هایی از ریشه های گیاهان قدیمی هم پیدا شده 

است.
در این آبجوسازی ماقبل تاریخ، خمره، قیف، اجاق 
 2900 تا   3٤00 به  آنها  قدمت  که  است  شده  کشف 

سال قبل از میالد برمی گردد. 
 برخی باستانشناسان معتقدند که صنعت آبجوسازی 
به پیدایش جوامع پیچیده بشری و توسعه این جوامع 

در این منطقه از چین کمک کرده است.
برای  متداول  بسیار  گیاهی  دانه های  از  یکی  جو 
دیگر  گیاهی  دانه های  از  )آبجو  است.  آبجو  ساخت 
حاوی  جو  می آید.(   به دست  هم  ارزن  و  گندم  مثل 
مقادیر زیادی از آنزیم آمیالز است که تبدیل نشاسته  
گیاه به شکر را سریع تر می کند. جو برای نخستین بار 
در غرب آسیا کاشته شد و گفته می شود قدیمی ترین 
آثار آبجو در کوه های زاگرس کشف شده که متعلق به 

7000 سال پیش است.
آبجو  تهیه  برای  ابتدا  در  جو  از  که  می رود  گمان   
مردم  غذایی  سیستم  وارد  سپس  و  می شده  استفاده 

چین شده است.

برای نخستین بار فردی در آمریکا آلوده به باکتری  ای 
شده که در برابر آنتی بیوتیک های موجود مقاوم است. 

به گزارش آسوشیتدپرس،  مسئوالن بهداشت آمریکا 
نگران هستند که این مقاومت به دیگر باکتری ها نیز 
انتقال یابد و این کشور با »ابرباکتری هایی« مواجه شود 
مقاوم  آنتی بیوتیک های شناخته شده  برابر همه  در  که 

هستند.
 دکتر تام فریدن مدیر مراکز کنترل و پیشگیری بیماری 
آمریکا، می گوید »اگر ما فوراً اقدام نکنیم این پایان راه 

آنتی بیوتیک ها خواهد بود«.
مشابه این مورد در کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاده 
است. اما این نخستین مورد گزارش شده در آمریکا 

است.
این زن ٤9 ساله ماه گذشته به یک کلینیک نظامی 
ادراری اش  تا عفونت مجاری  بود  پنسیلوانیا رفته  در 
را معالجه کند. آزمایش های اولیه حاکی از عفونت به 

وسیله  باکتری »اشریشیا کلی« )E. coli(بود.
برابر  در  باکتری  این  داد  نشان  آزمایش ها  اما 
آنتی بیوتیک هایی که به طور معمول در گام اول برای 
اینگونه عفونت ها تجویز می شوند، مقاوم بود. این زن با 

نوع دیگری آنتی بیوتیک درمان شد. اگرچه این بیمار به 
ظاهر بهبود یافته بود، اما آزمایش های تکمیلی ثابت کرد  
باکتری »اشریشیا کلی« حامل ژنی بوده که مقاومت در 
برابر داروی »کولیستین« )colistin( ایجاد کرده است.
»کولیستین« یک آنتی بیوتیک قدیمی است و از دهه  
1970 به بعد، اغلب پزشکان به دلیل عوارض جانبی 
شدید این دارو، از تجویز آن تا حدامکان خودداری 
آنتی بیوتیک ها،  دیگر  شدن  اثر  کم  با  اما  می کردند. 

کولیستین دوباره رواج یافته است.
 کولیستین برای درمان بیماری های سخت که در برابر 
به  موسوم  آنتی بیوتیک هایی  با  درمان  مرحله   آخرین 
»کارباپنم ها« مقاومت می کنند، به کار می رود. اگر این 
باکتری حامل ژن مقاوم به کولیستین باشند، پزشکان 

ممکن است دیگر راهی برای درمان نداشته باشند.
حال  در  آمریکا  بیماری  پیشگیری  و  کنترل  مراکز 
بررسی هستند تا بفهمند چگونه این باکتری به این زن 
منتقل شده است. مسئوالن می گویند این زن اخیراً به 

خارج از کشور مسافرت نکرده است.
و  حیوانات  میان  در  کولیستین  به  مقاوم  باکتری 
انسان ها در چین، اروپا، و کانادا مشاهده شده است. به 

گفته مسئوالن، اشریشیا کلی مقاوم به کولیستین در یک 
خوک در آمریکا نیز دیده شده است، اما هیچ ارتباطی 

به مورد دیده شده در پنسیلوانیا ندارد.

نقشه  تهیه  به  موفق  بار  نخستین  برای  دانشمندان 
ژنتیکی زرافه  شده اند. به گزارش رویترز، این نقشه 
ان  دی  ویژگی های مخصوص  شناخت  به  ژنتیکی، 
امیدوارند  دانشمندان  کرد.  خواهد  کمک  زرافه  ای 
رشد  دلیل  بتوانند  ای،  ان  دی  نقشه  بررسی  با  که 

گردن این جانور را  در خالل تکامل دربیابند.
مغز،  به  خون  رساندن  برای  رویترز،  گزارش  به 
باشد.  شارژ«  »توربو  موتور  یک  باید  زرافه ها  قلب 
باال رود.  متری  از یک گردن دو  باید  چراکه خون 
به  پستانداران  سایر  برابر  دو  فشاری  زرافه ها  قلب 
از  می کند.  وارد  حیوان  این  خون  گردش  جریان 
طرفی به علت نوع خاص خم شدن برای نوشیدن 
آب و بلند کردن سر پس از آن و برای جلوگیری 
نیاز به یک دریچه  از غش کردن، قلب این حیوان 

ایمنی خاص دارد.
پیکربندی منحصر به فرد زرافه سال هاست که باعث 
جلمه  از  زیست شناسان  و  جانورشناسان  حیرت 
چارلز داروین بوده است. حاال با داشتن نقشه ژنتیکی 
زرافه و مقایسه آن با نزدیک ترین خویشاوندش در 
زرافه  همان  یا  کاپی  نام  به  حیوانی  جانوران،  عالم 
از  برخی  به  توانسته اند  زیست شناسان  گردن کوتاه، 
پرسش های خود درباره ژن هایی که مسبب این گردن 
بسیار دراز و همینطور جریان گردش خون عجیب 

در بدن این حیوان هستند، پی ببرند.

موریس آگابا، از موسسه علوم و فن آوری آفریقا 
در تانزانیا، می گوید: »نظریه های زیادی درباره علت 
نظر  به  اما  دارد.  وجود  زرافه ها  گردن  شدن  بلند 
با  همراه  گردش خون  سیستم  پیدایش  که  می رسد 
بوده  حیوان  این  استخوان بندی  در  درگرگونی  این 
است.« نتایج تحقیقات آگابا و همراهانش در مجله 

علمی نیچر کامیونیکیشن منتشر شده است.
این نقشه ژنتیکی  یافته های  اما یکی از دالیلی که 
می تواند برای انسان ها هم سودمند باشد این است 
که چطور فشار خون باال باعث صدمه به بخش های 
دیگر بدن نمی شود: اتفاقی که برای انسان های مبتال 

به فشار خون باال می افتد.
  اینکه چرا گردن زرافه ها دراز است،  هنوز پاسخ 
دقیقی ندارد.  با این حال یک نظریه قدیمی درباره 
بوده  این  زرافه  ها  گردن  اندازه  از  بیش  رشد  علت 
که آنها نیاز به دسترسی به برگ درختان را داشتند. 
نظریه دیگر این است که رشد گردن زرافه به علت 
جلب نظر ماده ها در فصل جفت گیری بوده است نه 

لزوما دسترسی به خوراک.
فقرات  ستون  در  که  گردن داز  پرندگان  برخالف 
وجود  پرندگان  دیگر  از  بیشتری  مهره های  آنها 
دیگر  با  زرافه ها  مهره  ستون  مهره های  تعداد  دارد،  
پستانداران یکی است. هر چند که آنها بسیار کش  

آمده  و بزرگ تر شده اند. 

براساس نتایج بررسی جدیدی که به سفارش دولت 
بریتانیا انجام شده شرکت های بزرگ داروسازی برای 
مقابله با خطر جهانی مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها 

باید سرمایه گذاری کنند.
که  بررسی  این  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
مالی  موسسه  سابق  مدیر  اونیل  جیم  با  آن  ریاست 
گلدمن ساکس است، تاکید می کند برای مقابله مؤثر 
با خطر رو به افزایش سوپرباکتری ها بیماران، پزشکان، 
دولت ها و شرکت های داروسازی و خدمات درمانی 
خود  آن  به  که  را  راحتی  روش های  و  عادات  باید 

گرفته اند، تغییر دهند.
جیم اونیل افزود این تغییر باید شرکت های داروسازی 
را نیز شامل شود و درصورتی که روی تحقیق و تولید 
نکنند  سرمایه گذاری  مؤثر  و  جدید  آنتی بیوتیک های 
باید آنها را جریمه کرد. در عین حال به شرکت هایی 
و  جدید  ضدباکتری  داروهای  و  کنند  همکاری  که 
موثری به بازار عرضه کنند باید بین یک یا یک و نیم 

میلیارد دالر پرداخت کرد.

جیم اونیل هنگام ارائه نتایج این تحقیقات در یک 
کنفرانس خبری در شهر لندن گفت: »اگر ما اقدامات 
الزم را انجام ندهیم در آینده آنتی بیوتیک های مناسب 
وجود  دارند،  نیاز  آن  به  که  بیمارانی  درمان  برای 

نخواهد داشت.«
او با تکرار برآوردهای قبلی این تحقیقات گفت اگر 
بیماری های ناشی از آلودگی به باکتری ها تحت کنترل 
خواهد  تلفات  نفردیگر  میلیون   10 ساالنه  درنیایند 
برای  درمانی  خدمات  هزینه   2050 تاسال  و  داشت 
به 100تریلیون دالر  بیماری ها  این  با  مقابله  مداوا و 

خواهد رسید.
مصرف و تجویز  بی وریه آنتی بیوتیک ها باعث رشد 
و شیوع باکتری هایی می شود که در برابر داروهایی که 

برای درمان آنها تولید شده مقاوم خواهند بود.
دیوید  گذشته  سال  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
کامرون نخست وزیر بریتانیا ریاست تحقیقات در مورد 
این مشکل و بررسی راه حل آن را به جیم اونیل سپرد.
او هنگام تشریح نتایج تحقیقات، ده عرصه مشخص 

این  از  بخشی  برشمرد.  را  جهانی  جامعه  اقدام  برای 
اقدامات مربوط به کاهش تجویز و مصرف غیرضروری 
تولید  برای  گوناگون  راه های  و  است  آنتی بیوتیک 

آنتی بیوتیک های جدید و مؤثر را نیز شامل می شود.
در بخشی از این گزارش قید شده است که »زرادخانه 
ما برای مقابله با سوپر باکتری ها رو به اتمام است و 

باید دوباره آن را پر کرد.«
این بررسی از تعدادی از کشورهای جهان، از جمله 
گروه 20 می خواهد که به شرکت های داروسازی برای 
تولید داروهای جدید پاداش مالی دهند و می افزاید: 
»به تولید و عرضه داروهای جدید و مؤثر باید پاداشی 
حدود یک میلیارد دالر پرداخت شود به شرطی که 
بهای آنها گران نباشد و در دسترس تمامی بیماران در 

هر نقطه ای از جهان قرار بگیرد.«
جیم اونیل افزود طرح های پیشنهادی در این بررسی 
طی ده سال آینده حدود ٤0 میلیارد دالر هزینه خواهد 
داشت که در مقایسه با هزینه ناشی از عدم اقدام در 

این زمینه بسیار ناچیز است.

هشدار جدی پزشکی:
سوپر باکتری در ایاالت متحده 

آینده آنتی بیوتیک ها و خطر سوپرباکتری ها

کشف آثار 
»آبجوی 5 هزار 

ساله« در چین

راز گردن درازی زرافه ها

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38714
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99134&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42878&Status=2
http://shopping.ketab.com/
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جمعه 14 خرداد/3 جون
1339 خورشیدی )1960 میالدی(

درگذشت علی اصغر تفکری- بازیگر تئاتر 
و سینما

1368 خورشیدی )1989 میالدی(
حکومت  بنیان گذار  خمینی،  درگذشت 

استبدادی جمهوری اسالمی 
شنبه 15 خرداد/4 جون
1305 خورشیدی )1926میالدی(

استعفای محمدعلی فروغی از مقام ریاست 
وزرا

1342 خورشیدی )1963 میالدی(
قیام خونین معروف به 15 خرداد در مخالفت 
سپاه  ارضی،  اصالخات  زنان،  رأی  حق  با 

دانش و... 
یکشنبه 16 خرداد/5 جون

1289 خورشیدی )1910(
ملی  شورای  مجلس  ریاست  به  ذکاءالملک 

انتخاب شد.
1299 خورشیدی )1920(

تبریز توسط شیخ  آزادی در  انتشار روزنامه  
محمد خیابانی

1304 خورشیدی )1925میالدی(
در  اجباری  نظام  خدمت  قانون  تصویب 

مجلس 
1308 خورشیدی )1929میالدی(

اندیشه ورز  و  شاعر   - نادرنادرپور  زادروز  
سیاسی

نادرپور در دو  نادر  اشعار    مجموعه کامل 
جلد توسط شرکت کتاب منتشر شده است 

1379 خورشیدی )2000 میالدی(
و  نویسنده  گلشیری،  هوشنگ  درگذشت 

منتقد ادبی
مجله  سردبیر  و  ایرانی  معاصر  نویسنده  او 
هدایت،  صادق  از  بعد  را  وی  بود.  کارنامه 

تأثیرگذارترین داستان نویس ایرانی دانسته اند.
احتجاب  شازده  کوتاه  رمان  نگارش  با  او 
شهرت  به  خورشیدی  چهل  دهه  اواخر  در 
فراوانی رسید. این کتاب را  یکی از قویترین 

داستان های ایرانی خوانده اند.
وی با تشکیل جلسات هفتگی داستان خوانی 
عمر  پایان  تا   1362 سال  از  داستان  نقد  و 
خود نسلی از نویسندگان را پرورش داد که 
در دهه هفتاد خورشیدی به شهرت رسیدند. 
او همچنین عضو و یکی از موسسان کانون 
نویسندگان ایران و از بنیانگذاران حلقه ادبی 

ُجنگ اصفهان بود.
آثار گلشیری: مجموعه های داستانهای کوتاه، 
نمازخانه  دیو،  و  ماهیگیر  حدیث  ُجبّه خانه، 
دست  تاریک  دست  گنج،  پنج  من،  کوچک 

روشن، نیمه تاریک ماه، شاه سیاهپوشان
دردار،  آینه های  احتجاب،  شازده  رمان ها: 
کریستین و کید، ِجن نامه )1376، نشر باران، 

سوئد(، معصوم پنجم، بره گمشده راعی
گلشیری به دریافت جوایز زیر نایل شد:

جایزه صلح اریش ماریا رمارک در سال 137٨

 جایزه لیلیان هلمت/همت در سال 1376
  کتابهای هوشنگ گلشیری در شرکت کتاب 

موجود است.
1387 خورشیدی )2007 میالدی(

درگذشت نادر ابراهیمی، نویسنده، تصویرگر و 
سینماگر  ایرانی در سن 73 سالگی)زادروز:1٤ 
فروردین 1315( در بیمارستانی در تهران.  از 
می  دوست  که  شهری  دیگر،  »بار  او:  آثار 
داشتم«، »یک عاشقانه ی آرام«،  »بر جاده های 

آبی سرخ« و آتش بدون دود
دوشنبه 17 خرداد/6 جون

1284 خورشیدی )1905 میالدی(
انتشار نخستین روزنامه  »اختر« در استانبول به 

مدیریت آقامحمدطاهر تبریزی
1333 خورشیدی )1954 میالدی(

زادروز محمدجعفر پوینده، مترجم، در یزد
وی در اشکذر یزد در خانواده ای فقیر متولد 
از  و  رفت  دبستان  به  سالگی  در شش  شد. 
ده سالگی مشغول به کار شد. در سال 13٤9 
دیپلم گرفت و در همان سال در رشته حقوق 
قضایی در دانشگاه تهران پذیرفته شد. فعالیت 
سیاسی را از دوران دانشجویی در تهران آغاز 
کرد و از سال 1353 هنگامی که برای ادامه 
تحصیل در دانشگاه سوربن به فرانسه رفت 
در خارج از کشور ادامه داد. در سال 1356 
مدرک فوق لیسانس جامعه شناسی را از این 
دانشگاه دریافت کرد و در شهریور 1357 در 

بحبوحه انقالب به کشورش بازگشت.
وقف  را  خود  وقت  انقالب  از  پس  پوینده 
و  کرد  ادبی  و  فلسفی  مختلف  آثار  ترجمه 
کتاب های بسیاری را از زبان فرانسه به فارسی 
برگرداند که برخی از آنها هنوز منتشر نشده اند.
قربانی ترورهای سیاسی ای شد  وی عاقبت 
که عوامل وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 
در سالهای پایانی دهه هفتاد خورشیدی انجام 
امنیتی  رسوایی  یک  به عنوان  بعدها  و  دادند 

مطرح و به قتلهای زنجیرهای معروف شد.
آثار ادبی، فلسفی و اجتماعی که در طی عمر 

کوتاهش ترجمه نمود بالغ بر 36 اثر است. 
1338 خورشیدی )1959 میالدی(

فردوسی  میدان  در  فردوسی  نصب مجسمه  
تهران.

1339 خورشیدی )1960 میالدی(
درگذشت ربابه  الهی نخستین زن ناشر ایرانی

1383 خورشیدی )2004 میالدی(
برجسته  چنگ نواز  نوایی،  فرزانه  درگذشت 
ایرانی در اثر بیماری سرطان در چهل و هشت 

سالگی در شهر برگنز )اتریش(
سه شنبه 18 خرداد/7 جون

1299 خورشیدی )1920میالدی(
گیالن  در  انقالبی  موقتی  حکومت  اعالم 

توسط میرزاکوچک خان جنگلی
1328 خورشیدی )1949 میالدی(

زادروز کامبیز روشن روان، آهنگساز و نوازنده
1365 خورشیدی )1986 میالدی(

به  معروف  حکیم الهی  اهلل  ذبیح  درگذشت 

مترجم  و  روزنامه نگار  منصوری  ذبیح اهلل 
ایرانی. آثار ترجمه وی به دلیل اقتباس از منابع 
دیگر و تغییر و افزایش متن اثر )در قیاس با 
متن زبان اصلی( مشهور است. برخی از آثار 
او عبارتند از: غرش طوفان )7جلد( )1336( 
- الکساندر دوما )پدر(، قبل از طوفان )٨جلد( 
 3 از  )مجموعهای  )پدر(،  دوما  الکساندر   -
کتاب ملکه مارگو، مادام مونسورو و پاسداران 

٤5گانه(، سه تفنگدار )10جلد( 
  اکثر کتاب های ترجمه شده ذبیح اهلل منصوری 

در شرکت کتاب موجود است 
1375 خورشیدی )1996میالدی(

تئاتر  بازیگر  نقشینه،  غالمحسین  درگذشت 
)معروفترین نقش او دایی جان در سریال دایی 
جان ناپلئون(، سینما و تلویزیون )تولد 127٨ 

خورشیدی(
  سریال دایی جان ناپلئون در شرکت کتاب 

موجود است
چهارشنبه 19 خرداد/8 جون

1331 خورشیدی)1952 میالدی(
در  مصدق  محمد  دکتر  تاریخی  سخنرانی 

دادگاه الهه
1367 خورشیدی)1988میالدی(

استاد  کاشانی،  طریقتی  عباس  درگذشت 
بافنده و نقشبند زری بافی

1375 خورشید ی)1996میالدی(
و  زبان  مدرس  قوکاسیان،  هراند  درگذشت 

ادبیات ارمنی
1385 خورشیدی )2006 میالدی(

سیاسی،  مفسر  فرازمند  تورج  درگذشت 
روزنامه نگار، نویسنده، ادیب، برنامه ساز رادیو 

در لوس آنجلس. در سن ٨2 سالگی.
1386 خورشیدی )2007 میالدی(

اعضای  از  پرویز ورجاوند،  دکتر  درگذشت 
رشته  فارغ التحصیل  ایران،  ملی  جبهه  ارشد 
سوربن  دانشگاه  از  هنر  و  باستانشناسی 
فرانسه، وزیر فرهنگ و هنر در دولت مهدی 
بازرگان، استاد ممتاز باستان شناسی دانشگاه 
تهران، رئیس بخش ایالت و عشایر در مرکز 

مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران.

پنجشنبه 20 خرداد/9 جون
1318 خورشیدی )1939 میالدی(
زادروز  »شهین«، خواننده و بازیگر
1334 خورشیدی )1955 میالدی(

زادروز  علی بهروزی، مترجم، در آبادان
1361 خورشیدی )1982 میالدی(

بازیگر  خواننده،  پورکریم،  الله  زادروز  
سوئدی ایرانی االصل

1374 خورشیدی )1995 میالدی(
درگذشت علی اصغر بهاری استاد کمانچه

  آثار استاد بهاری در شرکت کتاب موجود 
است

1387 خورشیدی )2008 میالدی(
درگذشت نعمت اهلل جهانبانویی، مدیر مجله 

فردوسی- روزنامه نگار درتهران. 

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
3 تا 9 می )14 تا 20خرداد(

استفاده از این منبع برای همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

www.iranshahrnewsagency.com

نسخه فارسی کتاب »نا انسانیت«
دکتر اردشیر بابک نیا هولناکترین فاجعه ای که بشر بر بشر وارد کرده است را همراه با کاریکاتورهای اردشیر محصص برای ما به صورت کتابی تدوین 
کرده است که با ورق زدن آن، نه فقط قربانیان را می بینیم، نه فقط ناله های دلخراش شان را می شنویم، نه فقط باقیمانده های آن ها را لمس می کنیم، نه فقط 

می توانیم غذاهایی را که آن مفلوکان می خورده اند بچشیم، بلکه بوی سوخته بدن آن نگون بختان را  در فضا حس می کنیم.  

ایرانشهر  هر هفته یک صفحه از این »نا انسانیت« هولناک را برای آن که نه فراموش شود و نه تکرار به چاپ می رساند.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42852&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34457&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=7166&Status=2
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رویدادهای هفته:

 از جمعه 3 جون 2016

در جنوب کالیفرنیا:

LOS ANGELES:                                                                                                               VALLEY: پیش بینی هوا

همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

شب شعر در بت دیوید

سه شنبه ها از ساعت 7/30 تا ٨/30 شب 

818 344 8523 

Beith David Educational 
Center
18648 Clark St.,
Los Angeles, CA91356

جشنواره روز جهاني کودک 

بعد   7 تا   11 ساعت  از  جون    12 یکشنبه 
از ظهر 

کتاب شرکت 
310 477 7477

فرهنگ سرا شرکت کتاب
1419 Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

آموزش تورات- کنیسای اورهشالوم

سه شنبه هر هفته  ساعت 7/30 شب 
ورودیه رایگان 

310 441 9938 

ORHASHALOM
SYNAGOGUE
10848 Missouri Ave.,
 Los Angeles, CA90025

تاریخ ایران در اواخر دوره باستان 

دکتر تورج دریایی
شنبه 11 جون ساعت 5 بعد از ظهر 

ورودیه رایگان 
949 786 4001
Irvine University Park 

Library
4512 Sandburg Way, 
Irvine, CA 92612

شبی با اندی و شینی 

و  کودکان  از  حمایت  جهت  پارتی  سورپرایز 
حیوانات

جمعه 3 جون ساعت9 شب تا 1 بعد از نیمه 
شب  ورودیه 200 دالر 

المپیک کالکشن
11301 W. Olympic 

Blvd.,#204
Los Angeles, CA 90064

شجریان سیامک  کنسرت 

یکشنبه 17 جوالی ساعت 7/30 شب
ورودیه 35 تا 75 دالر 

بلیط در شرکت کتاب موجود است.

818 486 4186
Wilshire Ebell Theatre
4401 W 8th St.,
 Los Angeles, CA 90005 

با  برجام   ایران  در  کوران  مخالفت  

سخنران:      د کـتــر   مـصـطـفـی    د ا نـش
کوران  در  میانه  »خاور  کتاب  نویسنده 

بنیادگرائی«
چهارشنبه ٨ جون ساعت 7 بعد از ظهر 

949 551 4726
Community Room
2500 Broadway,
Santa Monica, CA 90404

کتاب امضای 
 

راه های جدید مبارزه با سرطان سینه
 با حضور نگارنده دکتر پرویز قائم مقامی 

یکشنبه 5 جون ساعت 5 عصر 
فرهنگسرای شرکت کتاب 

ورودیه رایگان 
310 477 7477
1419 Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

رویال تایم تی وی برگزار می کند 

جشن روز پدر 
پنجشنبه 16 جون

 
818 407 7770
Royal Palace Banquet Hall
210 Brand Blvd.,
Glendale, CA 91204 

کنسرت بزرگ ماز جبرانی 

به همراه گروهی از هنرمندان جوان
یکشنبه 5 جون ساعت 7 بعد از ظهر 

Nessah Center
ورودیه 60 و 100 دالر 

برای تهیه بلیط به شرکت کتاب مراجعه کنید.
310 273 2400
142 S. Rexford Dr.
Beverly Hills, CA 90212

کنسرت عارف و مایکل 

شنبه 11 جون ساعت ٨ شب 
ورودیه از 55 تا 125 دالر 

برای تهیه بلیط به شرکت کتاب مراجعه کنید

Dolby Theatre
6801 Hollywood Blvd.,
Hollywood, CA 90028

قاسمی  کنسرت آبی 

یکشنبه 12 جون ساعت 7 شب 
ورودیه از ٤0 تا 70 دالر 

خرید بلیط از روی وبسایت 
www.08.net
818 9 08 08 08      
Wilshire Ebell Theatre 
4401 West 8th St.,
Los Angeles, CA 90005

بزم شعر و موسیقی 

با حضور فرشته ملک فرنود و آوای احمد آزاد 
یکشنبه 26 جون ساعت 7 تا 10 شب 

ورودیه ٤0 دالر 
المپیک کالکشن

818 297 2806
11301 W. Olympic 

Blvd.,#204
Los Angeles, CA 90064

نامجو  محسن  کنسرت 

یکشنبه 10 جوالی ساعت 6 بعد از ظهر 
ورودیه از ٤5 تا 75 دالر 

برای تهیه بلیط به شرکت کتاب مراجعه کنید.

Irvine Barclay Theatre 
4242 Campus Dr.,
Irvine, CA 92612

event@08.net تنظیم:  مژگان انوشیروانی

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته 

باشید. ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه 
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

event@08.net

کوتاه  فیلم  سالیانه  جشنواره  هشتمین 

فرهنگ بنیاد 

از دوشنبه 1٨ آپریل تا دوشنبه 1٨ جوالی 
فستیوال فیلم کوتاه 2016

310 666 1546
P.O.BOX 491571,
Los Angeles, CA 90049

تنظیم: افشین زندی Email: info@astro72.comطالع بینی هفته:

جمعه، 3 ماه جون:
ماه در برج گاو با مجموعه ای از مثلث سیاره ای روزهای مثبتی را رقم میزند. اگر تصمیم به خرید ملک و یا آغاز طرح های ملموس و علمی دارید 

زمان مناسبی برای این کار است. همچنین فرصت مناسبی است برای پرداختن به هنر و موسیقی و خالقیتها.
شنبه و یکشنبه، 4 و 5 ماه جون:

قرار گرفتن ماه و خورشید در برج دو پیکر طلیعه زمان پرقدرتی برای متولدین ماه خرداد خواهد بود، احساس پرواز در آسمان را خواهید داشت، و 
زمان مناسبی برای فعالیتهای روشنفکرانه و ارتباطات و پیشبرد همزمان چندین کار، تکنولوژی و تدریس است. بخاطر قدرت همزمان ماه و خورشید، 
حداکثر انرژی در این روز به هر چه می خواهید خواهید رسید. مراقب باشید زیاد رمانتیک نشوید و قبل از آغاز رابطه عاطفی و متعهد شدن، از تصمیم 

خود مطمئن شوید.
دوشنبه و سه شنبه، 6 و 7 ماه جون: 

در زمان قرارگیری ماه در خرچنگ، همه چیز احساسی خواهد شد. خانواده مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت و نیازمندیهای خانواده در اولویت 
قرار می گیرد. واقع شدن مریخ )مارس( در برج عقرب مسائل احساسی را فزون می کند. زیاد به دنبال دردسرها و نابسامانی های احساسی نباشید. از 

انرژی این روز استفاده کنید تا شدت احساسات سنگین تان را رها کنید و سبک شوید.
چهارشنبه تا جمعه، 8 تا 10 ماه جون:

 با قرار گرفتن ماه در برج شیر، این روز جزو معدود روزهای مناسب برای پرداختن به هنر، موسیقی و نمایش است. هوا)دو پیکر( و آتش )شیر( 
موجب گسترش انرژی می شود. اگر تصمیم دارید ستاره سینما بشوید، این بهترین فرصت برای انجام این کار است و اگر عالقمند به هنر سازمان 

دهی و هدایت هستید نیز زمان مناسبی است.

درباره افشین زندی:
درخالل سفر زندگی Astro-72 را پایه گذاری نمودم و در عرض 20 سال اخیر نسبت به 
ستاره شناسی چینی، هندی و ژاپنی شناخت پیدا کردم و از طریق این حکمت باستانی قادر به 
خواندن نمودار تولد شدم. این را ماموریت خود می دانم که زندگی ام را صرف آموزش و آشنا 

نمودن مردم با این حکمت نمایم و تا کنون نیز هزاران نفر را به این مقصود رسانده ام.
نمودار تولد هر شخص نشانگر طول عمر و میزان ثروت شخص نیست، بلکه نشانگر این است 
که با چه استعدادها و تواناییهای نهفته ای متولد شده اید  واین که تصمیم درست برای پرورش 
و بکارگیری این استعدادها و به انجام رساندن مأموریت کیهانی تان را در زندگی به شما نشان 
خواهد داد. هر شخص با مأموریت ویژه ای به این دنیا پای می گذارد و ما همیشه قدرت انتخاب 
آزاد داریم. بر این باوردم که همگان باید بتوانند نمودار تولدشان را بخوانند تا برای انتخاب مسیر 
زندگی شان، استعدادهایشان را کشف و متبلور سازند، من در این مسیر سعی میکنم تا با راهنمایی 

شما به این توانایی برسید. من برای خدمتگذاری حاضرم.
سوال ها و پیشنهاد هایتان را از طریق ایمیل یا تلفن با من در میان بگذارید:

Email: info@astro72.com  Phone: 424 666 9959   
Facebook: AfshinAstro72  Zandineuroplasticity.com
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